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Să fie folosite
toate resursele de furaje

ȘI NUTREȚURI NERECOLTATE

drumurilorLucrări de modernizare
(Continuare în pag. a Il-a)

DE PESTE H©TAMgarantarea

consum

Cartea în sprijinul crescătorilor de animale

V. NICOKOVICI

DIN CARNETUL 
REPORTERULUI

(Foto : R. Costin)

cîțiva dintre

Expoziție regională de Lunuri

cele mai

Pregătiri pentru însămînțări

tristică, științifică etc. 
De un mare interes se 
bucură cărțile privind 
creșterea animalelor. 
Îngrijitorii de animale 
Constantin Călărășanu, 
Geta Grigore și Nicu- 
lina Pavel sînt numai 

cititorii

e necesara vor trebui colta anului

mare anul unui

Casa tehnicii din Timi- 
s-a deschis Expozifia

fondurile alocate de școli, fost folosite
Gospodăria colectivă din Bala- 

clu, raionul UrzicenI, ar» un sec
tor zootehnic puternic : 240 bo
vine din care 97 vaci cu lapte, 
1 G00 ovine, 417 porcine, 14 000 
păsări. Colectiviștii asigură mari 
cantități de furaje. Pînă acum 
ei au însilozat 2 000 tone de di
ferite furaje. Pe lingă porumb, 
colectiviștii însilozează tulpini de 
roșii și alte resturi de la grădina 
de legume, colete șl frunze de 
sfeclă de zahăr etc. In fotogra
fia din stingă : recoltatul porum
bului destinat însilozării. Fotografia din dreapta : tocatul șl 
însilozatul resturilor de la gră
dina de legume.

urmare 
răspun- 
în sec- 
a fosi 
s pen- 

cu

BULETINUL CONGRESU
LUI S.U.A., a publicat o dare de seamă cu privire la cuvîntarea senatorului Dodd, membru al Comi-

mulgăfori, Gherase Cosma, fiind cel 
mai vechi ți cu experiență, obținea 
producțiile cele mai ridicate de 
lapte. Din ce cauză ? Bună îngri
jire ți hrănire, dragoste pentru 
muncă etc. Mulți dintre mulgători 
însă susțineau că e ți o altă ex
plicație : Gherase fiind cel mal

rie — iulie s-au primit peste 25 000 tone de utilaj.
COMITETELE PARTIZA

NILOR PĂCII DIN INDO
NEZIA ȘI AUSTRALIA au dat publicității o declarație comună în care cer lichidarea tuturor blocurilor militare și, în primul rînd, 
a blocurilor SEATO și 
ANZUS.

In depozitul de tuburi al întreprinderii de prefabricate „Progresul" 
din BucureștL (Foto : Agerpres)

permanențl ai biblio
tecii.

De la începutul anu
lui și pînă în prezent, 
de la biblioteca comu
nală din Ostrov au fost 
împrumutate peste 1 000 
de cărți privind creș
terea animalelor.

regiune însă, această lmpor- lucrare este rămasă în urmă, în toate raioanele porum-

La 
țoara 
regională a produselor indus
triei bunurilor de consum. 
La expoziție 53 de întreprin
deri republicane, precum ți 
întreprinderi ale industriei lo
cale ți ale cooperafiei meș
teșugărești din regiune pre
zintă mai mult de 2 500 de 
articole ți modele de produ
se ca : încălțăminte de cali
tate superioară, țesături neți- 
fonabile, tricotaje fine, arti
cole electrotehnice de uz

salariilor muncii.

îp preajma deschiderii 
^noului an școlar

le s-a introdus acționarea electrică, mărindu-se astfel siguranța de funcționare a acestor utilaje. Constructorii au luat de asemenea măsuri pentru a asigura o calitate superioară a lucrărilor.O experiență valoroasă au dobîn- dit constructorii de drumuri din cadrul întreprinderii de construcții hidrotehnice Constanța. El au terminat cu 4 luni și jumătate mai devreme decît era prevăzut în plan lucrările de modernizare a 30 de km de drum dintre Ovidlu și Tul- cea.In întrecerea pentru scurtarea duratei lucrărilor și reducerea prețului de cost pe km de drum au obținut succese de seamă și constructorii care lucrează la modernizarea altor artere de transport cum sînt : Simeria—Petroșenl, Rupea—Sighișoara, Craiova—FiliașL
(Agerpree)

casnic ele. Cea mai mare 
parte din aceste produse sînt 
realizate pentru prima dată, 
urmînd ca în anul viitor să 
fie produse în cantități indus
triale. Printre acestea se află 
noile tipuri de mașini ți sobe 
de gătit sau de încălzit cu 
aragaz, un nou tip de fier 
de călcat electric cu reglare 
termică automată, noi tipuri 
de mobilă curbată, corpuri 
de iluminat din sticlă ți mase 
plastice, rechizite țcolare 
din material flexibil, instru
mente muzicale etc.

Ne mai des- Part doar două J w săptămîni de ziuaHI jj, cînd școlile îșili «4—'„n j vor redeschide
7/1111 li / porțile. Mulți e-

%A5ULhL5!J# levi se mai află încă în vacanță, în tabere și colonii, unde se odihnesc și-și reîmprospătează forțele. în acest timp, pentru ca la deschiderea școlilor ei să găsească totul pregătit, lucrează cu grijă și dragoste un mare număr de constructori.în multe locuri — orașul București, regiunile Oltenia, Dobrogea și altele pentru construirea de de plasă au spirit ' gospodăresc, lucrările sînt phti un stadiu avansat ; numeroase școli noi care trebuiau să fie terminate pînă la deschiderea cursurilor sînt de pe acum gata să-i primească pe elevi. în- tr-un șir de localități au fost recuperate rămînerile în urmă. Constructorii noii școli cu 24 săli de clasă din strada Carpați din Capitală, la un moment dat, credeau că nu vor putea să încheie lucrările la termenul stabilit. Dar, datorită măsurilor luate de Sfatul popular al Capitalei, clădirea a fost terminată la vreme.Se constată însă și unele întîr- zieri din cauză că nu pretutindeni s-a acordat atenția cuvenită asigurării ritmului corespunzător de lucru pe șantierele de construcții școlare. în regiunile Maramureș, București, Crișana etc. sfaturile populare nu s-au îngrijit în suficientă măsură de asigurarea materialelor necesare unor șantiere de construcții școlare sau chiar au folosit în alte scopuri lucrătorii și

Noua școală medie „Georg» Enescu" din orașul Sinaia.

Potrivit planului, în gospodăriile colective din regiune urmează să se însilozeze peste 283 400 tone furaje — cantitate cu mult mai față de cît s-a însilozat trecut. Pentru obținerea nutreț de bună calitate, este necesar ca porumbul să fie recoltat și însilozat în perioada optimă. Numeroase gospodării de stat și gospodării colective au reușit să recolteze și să însilozeze la timp o bună parte din cantitățile de furaje prevăzute. Gospodăria agricolă colectivă din Homocea, raionul Adjud, a însilozat maj mult de jumătate din cantitatea planificată de porumb. Biné se desfășoară -lucrările de în- silozare și la gospodăriile colective din Ploscuțeni, raionul Adjud, Bîr- găuani, raionul Piatra Neamț, și altele.Pe tantă Deși

înăbușitoare oamenii, 
Boldor au muncit fără 
pînă dimineața. La 
venit în ajutor și

tot' există terminarea care ur-

duejie mai slabă, și să 
lalji ceea ce ești di 
sfare să faci ?“

La început 
nu-i venea să 
fele pe care 
cele din urmă 
s-a înflăcărat, 
scot și mai mult". Vacile pe 
care le avusese el au fost preluate 
de Marin Caracaș, un tînăr care e 
la începutul meseriei de mulgător. 
Au trecut cîteva luni șl lată rezul-

Sfînd da vorbă cu președintele 
unei gospodării agricole colective 
dintr-un sat din Bărăgan, l-am în
trebat ce aejiuni noi au fost initiate 
în sectorul zootehnic pentru răs- 
pîndirea experienfei înaintate.

Drept răspuns, interlocutorul îmi 
vorbi, citînd date șl fapte, despre 
sporirea numărului de animale, 
construcjii de grajduri, îmi descrise 
un amplu proiect de viitor.

— Bine, am insistat, dar ce-aji 
făcuf pentru răspîndirea experien
ței înaintate? După cum se știe, și 
aceasta este un factor important 
pentru creșterea producției. De pil
dă, metodele de muncă ale frun
tașilor sînt popularizate, le aplică 
și ceilalfi ?

— Ne-am gîndif și la asta, desi
gur... răspunse el, fără însă a-mi 
putea cita, și de astă dată, cu a- 
ceeași siguranfă, nume și date 
exacte.

In legătură cu această discuție
aș vrea să mă refer la un fapt în 
aparenfă neînsemnat pe care l-am 
întîlnit într-o altă gospodărie, tot 
în același raion. Aici, la propune
rea organizației de bază, consiliul 
de conducere a luat o serie de 
măsuri care au avut ca 
creșterea simțului de i
dere al celor care lucrează î 
forul zootehnic. Astfel, s
creată o atmosferă propice 
fru noi initiative în legătură 
valorificarea experienței înaintate, 
lată un caz concret. Unul dintre

CRAIOVA (coresp. „Sclnteii"). — In apropierea Institutului agronomic din Craiova s-a construit un nou cămin pentru studenti. Constructorii execută acum ultimele finisări de interior. Noua construcție ce urmează a fi dată în folosință în prima jumătate a lunii viitoare, are o capacitate de 330 de locuri, 4 săli de lectură, un grup sanitar etc.

Constructorii de pe șantierul de modernizare a drumului național Ploiești—Tîrgoviște au realizat luna aceasta un volum dublu de lucrări față de lunile precedente : aproape 12 km de drum modernizat cu be- ton-ciment, în loc de 5—6 km, cît executau în mod obișnuit într-o lună. In acest fel ei au recuperat o bună parte din rămînerea în urmă din lunii» anterioare. Constructorii folosesc experiența acumulată la lucrările efectuate pînă acum. Pe șantier munca este organizată în două schimburi ; la toate betoniere-

bul a ajuns în faza optimă, în multe gospodării însilozarea nici n-a început, iar în altele nici pregătirile nu au fost terminate. Gospodăria colectivă din Zănești, raionul Buhuși, are de însilozat în acest an circa 2 500 tone de porumb, dar nu are amenajate nici jumătate din silozurile necesare. Rămase în urmă se află pregătirile pentru în- silozări și la unele gospodării colective din raionul Adjud unde porumbul a ajuns mai devreme în faza optimă de însilozare. întîrzie- rea însilozării se datorește faptului că sfaturile populare, unele consilii agricole și conduceri de gospodării colective n-au luat din timp măsurile necesare pentru buna desfășurare a acțiunii de însilozare. „Am rămas în urmă din lipsa tocătorilor mecanice — ne spun tovarășii din Consiliul agricol raional Adjud, Ne lipsesc circa 30 de tocători mecanice. Lipsa tocătoarelor se face simțită și în celelalte raioane ale- regiunii. Dar cine altcineva dacă nu consiliile agricole și sfaturile populare trebuiau să comande tocătorile sau să ia măsuri pentru adaptarea altor mașini spre a fi folosite la tocatul furajelor ? Este drept că în ultimele săptămîni au fost luate unele măsuri în această privință, dar nu s-a rezolvat nici pe departe problema. Ar fi biqe ca.toate mijloacele existente să fie folosite la maximum, orga- nizîndu-se munca în două schimburi.In regiune sînt mari posibilități pentru a se însiloza alături de porumb și alte furaje ca: rogozuri, diferite ierburi, buruieni, dovlecii de pe circa 108 000 hectare culturi intercalate etc. In multe gospodării se acordă atenția cuvenită însilozării unor cantități cît mai mari de furaje din resurse variate. G.A.C. din Talpa, raionul Piatra Neamț, a însilozat

PITEȘTI (coresp. „Scînteli'). — In gospodăriile agricole de stat din regiunea Argeș au loc intense pregătiri în vederea însămînțărilor de toamnă. Arăturile au fost efectuate pe întreaga suprafață planificată. Pînă în prezent au fost pregătite pentru însămînțări aproape 10 000 ha. Fruntașe la executarea acestei lucrări sînt G.A.S. Drăgănești, Bre- beni, Curtișoara, Vulpești șl Petrești. De asemenea, s-au încorporat în sol circa 35 000 de tone îngrășiSmipte naturale, chimice și amendamente calcaroase.Lucrătorii gospodăriilor de stat din regiune au condiționat întreaga cantitate de semințe și au trimis probele pentru analiză la laborator.

materialele repartizate pentru aceste lucrări. Lipsa de spirit gospodăresc s-a vădit și în deschiderea simultană a unui mare număr de șantiere de construcții școlare peste cele planificate. Școala de 8 ani din comuna Ighișul Vechi, raionul Agnita, trebuia să fie terminată în această toamnă. Dar ea nu va fi dată la timp în folosință din cauză că abia acum cîteva săptămîni au început lucrările. De ce așa de tîrziu ? Deoarece comitetul executiv al sfatului popular raional (președinte Constantin Milea) nu s-a „hotărît” multă vreme unde să amplaseze această școală. La fel au procedat și gospodarii orașului Sighișoara cu amplasarea școlii care se construiește în prezent.Apropierea deschiderii anului de învățămînt impune grăbirea ritmului lucrărilor pe șantierele de construcții școlare. Peste posibilități pentru grabnică a lucrărilor mează să fie date în folosință în curind. Pentru aceasta se cere constructorilor să-și concentreze eforturile pentru terminarea la timp a lucrărilor începute, iar sfaturilor populare să le asigure tot ce le este necesar pentru realizarea la termen a lucrărilor planificate. Grija pentru calitatea lucrului executat este o îndatorire principală pentru fiecare constructor. Clădim școli pentru multe generații de copii — și ele trebuie să fie trainice și frumoase.în timpul care a mai rămas pînă la deschiderea noului an școlar, organele locale de partid și de stat au datoria să controleze îndeaproape mersul construcțiilor școlare, să ia toate măsurile necesare pentru a asigura elevilor din prima zi de cursuri condiții din bune de învățătură.

ÎNVĂȚĂTORII din bo
gota, capitala Columbiei, au hotărît să declare grevă în sprijinul revendicărilor lor privind mărirea

După deschiderea 
stagiunii — în turneu
Orchestra simfonică a Filarmo

nicii de stat „George Enescu” va 
inaugura activitatea concertistică 
a noii stagiuni cu un concert ce va 
fi prezentat într-o uzină bucureș- 
teană. După aceea, artiștii vor în
treprinde un turneu prin Ardeal și 
Banat. Dintre orașele unde vor fi 
prezentate concerte amintim Timi
șoara, Reșița, Cluj, Hunedoara.

fătul : Gherase a ridicat produc- 
jia acestui lot de vaci la nivelul 
producflei lotului despre care se 
spunea că ar fi fost ales „special". 
Principalul a fost dovedit : ceea ce 
contează este buna îngrijire și- hră
nire, respectarea strictă a progra
mului. Mai mult, rezultatele objinute 
au fost trecute pe un panou al în
trecerii. Seara, în jurul producției 
din ziua respectivă, se sfîrnesc dis
cuții. Agitatorii le îndrumă pe un 
făgaș constructiv, care să ducă .la 
lămurirea celorlalți. Ca urmare a 
acestei atmosfere de lucru produc
ția de lapte a înregistrat de la zi 
la zi o creștere neîncetată.

Care e concluzia atît, a discu
ției cît și a faptului relatat mai 
sus? Se întîmplă cîteodafă ca 
unii conducători de unități econo
mice să fie preocupați de luarea 
unor măsuri de mai mare amploare 
privind dezvoltarea producției. Lu
crul desigur, e lăudabil. Totuși, a- 
ceastă preocupare nu trebuie oare 
să meargă mînă în mînă cu grija 
de a se descoperi rezervele inter
ne pe locurile de producție — 
secții, ateliere, ferme zootehnice — 
prin relevarea unor fapte în a- 
parență mărunte din munca dé fie
ce zi a oamenilor, care să fie apoi 
răspîndite și generalizate, consti
tuind de asemenea o pîrghie în
semnată în creșterea producției ?

După ani de funcționare in
tensă, furnalul nr. 4 de la Hune
doara se găsește la siîrșit de cam
panie. Cu toate acestea el nu este 
încă oprit pentru refacerea capi
tală. Atît furnaliștii cît și cei care 
se ocupă de întreținerea lui se 
străduiesc să-i prelungească cît 
mai mult perioada de funcțio
nare. Pentru că fiecare zi „trăi
tă" în plus de furnal, în
seamnă zeci și zeci de tone de 
fontă.

...Era schimb de noapte. Munca 
decurgea normal. Se părea că di
mineața furnalîștii vor încheia 
schimbul cu bine. Dar, la numai 
două ceasuri de lucru, la furnal 
a survenit o avarie care făcea a- 
proape imposibilă Încărcarea unei 
noi șarje.

La locui cu pricina s-au adunat 
mai mulți furnaliști. Putea ii în
lăturată avaria ?

— E mult de muncă aici au 
spus unii. Va trebui să așteptăm 
pînă dimineața.

Comunistul Gheorghe Boldor 
de la secția de reparații siderur
gice a fost însă de altă părere. 
Brigada de lăcătuși și sudori care 
iucra sub conducerea lui undeva 
prin apropiere a venit în ajuto
rul iurnaliștilor. Oamenii au cum
pănit repede situația și au pregă
tit intervenția. Fără să ia în seamă 
căldura 
maistrului 
contenire 
ziuă le-au 
echipele conduse de Teodor Popa, 
Tanase Budunidis, Gașpar Covaci 
și alții. Fără nici un pic de răgaz, 
au continuat munca cu șl mai 
multă îndîrjire.

Vreme de 20 de ceasuri a ținut 
această încleștare cu neprevăzu
ta avarie. Și cînd totul a fost 
gata, cînd furnalul a început din 
nou să producă, pe chipurile oa
menilor își făcuse loc bucuria da
toriei împlinite.

L. VISKI 
coresp. „Scînteli”

IN LAOS a Început, in conformitate cu acordurile de la Geneva, retragerea personalului străin. In dimineața de 29 august a plecat de pe aeroportul din Vientiane primul grup de specialiști militari ii- liplnezi format din 58 de persoane. Ei au activat în unitățile lui Fuml Nosa- van.
COMITETUL EXECUTIV 

AL PARTIDULUI COMU
NIST DIN SPANIA a dat publicității o declarație în care arată că guvernul franchist încearcă prin deportări și concedieri în masă să-i forțeze pe minerii din Asturia să înceteze greva. „Adresăm democraților din toate țările șl mai ales clasei muncitoare din lumea întreagă chemarea de a acorda a- jutor minerilor din Astu- ria” — se spune în încheierea declarației.

îngrijirea, munca 
ai vrea să iei în

Gherase a șovăit, 
se despartă de vi
le îngrijea. Dar în 
a acceptat, ba chiar 

„Bine. Am ambiția să 
mult". Vacile

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — Pe lingă 
biblioteca din comuna 
Ostrov, raionul Adam
clisi, funcționează 6 bi
blioteci volante în dife
rite puncte din comu
nă. De aici colectiviștii 
împrumută cărți de li
teratură politică, bele-

pînă acum circa 300 tone de rogo zuri în amestec cu lucemă și trifoi. In alte unități s-au însilozat sute de tone de ierburi și buruieni de pe diferite terenuri.Colectiviștii din comuna Păuneștl, raionul Adjud, au însilozat pînă a- cum circa 250 tone lăstari din vii în amestec cu porumb. De ce nu sînt extinse astfel de inițiative valoroase? Doar nu peste tot sînt valorificate toate resursele furajere. Suprafețe însemnate de ierburi de pe Valea Zeletinului, Lunca Șiretului etc. în loc să fie însilozate, au rămas nerecoltate, fiind expuse deprecierii prin îmbătrînire sau mîlire în urma ploilor.La unele consilii de conducere ale gospodăriilor colective, care au posibilitatea să asigure și rezerve de furaje, se observă tendința de neglijare a unor asemenea surse ca buruieni, colete de sfeclă de zahăr, dovleci, capitule de floarea-soa- relui etc. Așa stau lucrurile la gospodăria agricolă colectivă din Or- beni, raionul Adjud. Aici frunzele și capetele de sfeclă de zahăr rezultate în urma recoltării au fost lăsate pe cîmp în loc să fie însilozate. Or, este în folosul întregii e- conomii, a fiecărei gospodării colective să fie strînse cu grijă toate resursele de furaje.
DEFICITUL DE PE HÎRTÏE

din ȘimleuPiersicăria de la gospodăria de stat Șimleu a intrat în acest an pe rod. Deși tineri, pomii au produs cîte 12—14 kg piersici fiecare.

Este o treabă gospodărească să calculezi balanța furajeră, pentru a ști cit mai exact ce cantitate de furaje din diferite sortimente pentru animalele care hrănite pînă la re- viitor. In unele părți
N. MOCANU 

coresp. „Scînteii"

Asigurarea bazei furajere este principala condiție a dezvoltării creșterii animalelor, a sporirii producției de carne, lapte, lînă. Pentru a avea cît mai multe furaje este necesar ca fiecare gospodărie colectivă și de stat să folosească toate re
sursele de nutrețuri. în această perioadă se desfășoară în întreaga țară campania de însilozare a porumbului și a altor furaje. Cum se muncește în regiunea Bacău pentru asigurarea bazei furajere?în multe unități agricole din regiune se face treabă bună în această privință. Există însă și lipsuri care trebuie înlăturate.

TIMPUL NU AȘTEAPTA

ORADEA (coresp. „Scînteii”).— La gospodăria a- gricolă de stat Șimleu s-au plantat pe terenurile neproductive 220 ha de piersici, care vor aduce gospodăriei importante ve-, nituri.Plantarea pomilor s-a făcut în gropi săpate cu 3—4 luni înainte. La rădăcina fiecărui ' pom s-a asigurat pă- mînt bun și s-au aplicat cîte 15-20 kg de îngrășăminte.

FRONTUL DE ELIBERARE 
NAȚIONALA DIN BAHREIN a publicat în săptă- minalul libanez „Al Akh- bar' o declaiați» în caro cer» țărilor arabe și popoarelor din întreaga lume să sprijin» lupta poporului din acest protectorat britanic pentru Independență națională.LA PARIS și-a început lucrările cea de-a 62-a se- siun» a Consiliului Executiv al UNESCO în cadrul căreia s» va discuta proiectul programului de activitate a Organizației Națiunilor Unite în problemele lnvățâmlntului, științei șl culturii pe anii 1963—1964.

MUSA ARAFA, ministrul pentru lucrările batalului de la Assuan (R.A.U.) a declarat într-un interviu acordat ziarului „Al Ahram' că lucrările pentru construirea barajului se desfășoară cu succes. La Assuan, a spus el, sosește continuu utilaj sovietic, siei senatoriale pentru ae- Numai în perioada ianua- ronautică și cercetarea Cosmosului, în care se recunoaște rămînerea în urmă a S.U.A. față de U.R.S.S. în domeniul cuceririi Cosmosului.



VIAȚA DE PARTID

organizațiilor de bftzăiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiwO conducere competentă a activității economiceCreșterea continuă a competenței organizațiilor de bază din întreprinderi în conducerea activității economice, asigurarea unui control de partid eficace din partea lor în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan constituie o preocupare principală a comitetului orășenesc de partid.în cadrul instruirii periodice a secretarilor și membrilor birourilor organizațiilor de bază, noi am expus teme ca „Exercitarea dreptului de control asupra activității conducerii administrative a întreprinderilor", „Formele prin care organizațiile de partid își exercită dreptul de control" etc. Expunerile pe aceste teme au fost ținute de secretari ai comitetului orășenesc de partid și au fost urmate de discuții.în mod deosebit însă, noi căutăm să ajutăm organizațiile de bază la fața locului în exercitarea dreptului de control. Secretarii și membrii • biroului comitetului nesc, instructorii teritoriali ticipă la adunările de bază în care diferite aspecte ale ministrației, sprijină ganizațiilor de bază în studierea și rezolvarea problemelor producției, în timp ce în trecut organizațiile de bază se rezumau mai ales la ascultarea unor rapoarte generale ale directorului sau inginerului-șef privind realizarea planului de producție, acum tot mai multe organizații axează controlul asupra problemelor principale de care depinde îndeplinirea planului la toți indicii, cum ar fi ridicarea nivelului tehnic al producției, buna organizare a muncii, realizarea de economii, îmbunătățirea calității produselor etc. La Uzina de tablă subțire, de pildă, organizațiile de bază au analizat, în adunări de partid deschise, activita-

calității produselor, în urma acestor ana- ö mai bună folosire liniilor de laminare, produse-

SCÎNTEIA Nn 5635

Răspundem — 
-----ci ti tor Hor

orășe- par- organizațiilor se analizează ' activității ad- birourile or-

tea conducerilor secțiilor și atelierelor pentru a asigura exploatarea rațională a mașinilor, ridicarea indicilor de utilizare a liniilor de laminare, creșterea Măsurile luate lize au dus la a mașinilor șila îmbunătățirea calității lor.Socotim drept o metodă losită în exercitarea controlului de partid — participarea secretarilor și a altor membri ai birourilor organizațiilor de bază la ședințele conducerilor tehnico-administrative în care se dezbat problemele bunului mers al producției.Experiența arată că controlul de partid asupra activității economice este cu atît mai profund cu cît la exercitarea lui sînt atrași, sub conducerea birourilor organizațiilor de bază, cei mai buni specialiști din întreprindere — ingineri, tehnicieni, economiști. în această privință este plină de învățăminte experiența organizației de partid de la Șantierul naval Galați. Aici, într-un timp, planul de producție nu se realiza ritmic. Unele cadre tehnice de conducere explicau totul prin așa-zise cauze „obiective". Organizațiile de bază de pe șantier, sub îndrumarea comitetului de partid, au format colective largi de ingineri, tehnicieni și muncitori fruntași conduse de membri ai birourilor organizațiilor de bază, care au primit sarcina să studieze cauzele ce împiedicau realizarea ritmică a planului. Studiul le a erau tive, täte tehnologie care nu asigura la timp documentația tehnică și materială

bună fo-

temeinic făcut în toate secții- demonstrat că aceste cauze nu de fel „obiective", ci subiec- ele constînd în slaba activi- a sectorului de proiectare și

pentru procesul de producție. Când aceste neajunsuri au fost înlăturate, planul de producție a început să fie realizat ritmic.Prin exemplul personal în muncă al membrilor de partid, prin influența pe care aceștia o au asupra muncitorilor fără partid, controlul de partid al organizațiilor de bază se exercită permanent și la fiecare loc de muncă. Biroul organizației de bază și conducerea sectorului III de la Șantierul Naval s-au străduit să găsească soluții tehnice mai convenabile din punct de vedere economic pentru a înlocui o serie de materiale scumpe, în această acțiune a fost antrenat un număr mare de muncitori fruntași, ingineri, tehnicieni, membri de partid cu un stagiu îndelungat în producție și experiență bogată, care au propus luarea unor măsuri de mare însemnătate. Pe baza propunerilor lor, de pildă, la lucrările de izolații termice și fonice de la cargoul de 4 500 de tone, se folosește acum cu succes, în locul plutei din import, ampora — material fabricat în țară,îmbunătățirea continuă a calității controlului exercitat de organizațiile de partid din orașul Galați se concretizează în rezultatele economice obținute pe primul semestru al anului 1962. Astfel, planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 101,9 la sută, al producției marfă — 102,5 la sută ; productivitatea muncii pe cap de salariat — 100,8 la vem toate posibilitățile să nim și să depășim sarcinile ce ne revin pe anul 1962.
GEORGE CONSTANTIN 

secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Galați

I. COMÀN — Rețifa :
Consiliul regional al sindicatelor 

Banat ne înștiințează că la depozitul 
de fler vechi al Combinatului side
rurgic Reșița se vor executa în scurt 
timp o serie de lucrări de mecanizare 
a muncii. Printre altele, se va meca- 
nlza transportul materialului concasat; 
încărcarea în trocl se va face cu ma
caraua ; se va monta un exhaustor 
pentru evacuarea prafului etc.

B. TIBERIU, Loco :
Observațiile dvs. referitoare la îm- ' 

bunătățirea programului de primire în 1 
audiență a cetățenilor la I.A.L. din j 
raionul „16 Februarie” au fost aduse ] 
la cunoștința sfatului popular raional, . 
care și le-a însușit. în consecință, con- j 
ducerea întreprinderii și cele ale ser- • 
viciilor tehnic, contabilitate și fond j 
de locuințe primesc audiențe în fie- ] 
care miercuri și vineri, începînd de j 
la orele 17. Lunea se primesc audi- < 
ențe între orele 13 și 15. <

|g

Drum larg experienței înaintate la sateBăspîndirea experienței înaintate în munca de partid și economică constituie un factor important de îmbunătățire a activității organizațiilor de bază, de ridicare a rolului lor conducător. Comitetul raional de partid Istria folosește mijloace variate pentru generalizarea experienței organizațiilor de bază fruntașe.în luna martie a acestui an, de pildă, într-o plenară lărgită a comitetului raional a fost analizată activitatea organizațiilor de partid din gospodăriile colective pentru dezvoltarea, pe lîngă producția de cereale, și a altor ramuri de producție — în primul rînd creșterea animalelor. La această ședință au participat secretari ai organizațiilor de bază, președinți de gospodării colective, brigadieri etc. Cu acest prilej a fost înfățișată experiența pozitivă a unor organizații de bază, și în mod' deosebit a organizației din G.A.C. Fîntînele, care a obținut rezultate din cele mai bune în dezvoltarea sectorului vegetal și zootehnic. S-a arătat, între altele, că organizația de bază de aici și-a repartizat judicios forțele în sectoarele hotărîtoare de muncă, a a- nalizat în adunările generale probleme principale ale producției cum sînt : creșterea producției vegetale ; dezvoltarea sectorului tehnic și creșterea producției cap de animal ; ridicarea de strucții zootehnice bune și tine etc.Una din concluziile plenarei comitetului raional a fost necesitatea generalizării experienței organizației de bază de la Fîntînele. în a- cest scop, au fost formate colective de activiști de partid și specialiști în agricultură care s-au deplasat în gospodăriile colective. Birourile organizațiilor de bază din gospodăriile colective Atmagea, Mihai Bravu, Sinoie, Baia au fost îndrumate să. pună în dezbaterea comuniștilor problema dezvoltării sectorului zootehnic, să organizeze munca politică în brigăzi. Eficacitatea acțiunilor întreprinse s-a văzut rezultatele obținute d'e aceste podării. Colectiviștii au obținut numai în din acest an peste lapte de la fiecare adică atît cît au cursul anului trecut.Comitetul raional de partid a pus un accent deosebit și pe cunoaș-

zoo- pe con- ief-

terea la fața locului a experienței înaintate de către cei care trebuie s-o aplice. Pentru aceasta am organizat mai multe schimburi de experiență chiar în gospodăriile lectiVe fruntașe. Organizația bază de la gospodăria colectivă nisala, de pildă, a desfășurat o activitate pentru a-i mobiliza colectiviști la obținerea unei recolte mari de porumb. De aceea, am organizat aici un schimb de experiență, la care au luat parte secretari ai organizațiilor de bază, agitatori, ingineri agronomi, brigadieri de cîmp și alți colectiviști din mai multe gospodării. Secretarul organizației de bază din G.A.C. Enisala și inginerul gospodăriei au vorbit despre felul cum a fost organizată munca pentru obținerea d'e producții mari. Apoi, au vorbit despre experiența lor colectiviști fruntași ca Ioana Iosif, Ignat Vasile, Ștefan Bogatu și alții. Un schimb asemănător de experiență a avut loc și la gospodăria colectivă Nuntași care a obținut bune rezultate în creșterea producției de lapte pe cap de vacă furajată.Comitetul raional de partid a ganizat schimburi de experiență între birourile organizațiilor bază pe probleme ale muncii partid. Cu un asemenea prilej, pildă, secretarul organizației bază din ' gospodăria colectivă Dea-

co- deE- viepe

or- șî de tei nă de
de
de
de

sută. A- îndepli- de plan

I. LASCU — Bacău :
) Propunerea dvs., cu privire la îyn-
< bogățirea tematicii ilustrațiilor căr(l-
> lor poștale cu subiecte din astrono-
< mie și alte domenii științifice a fost 
? binevenită. în urma primirii scri-

sorii dvs,, Editura Meridiane ne face 
? cunoscut că a și luat unele măsuri în 
$ acest sens. Pentru început, se va iniția 
' tipărirea unor 
i primilor patru

? C. CORNEA, 
j; raionul Ilia :
( Sesizarea pe care ne-atl trimis-o
> este întemeiată — ne-a răspuns Sfatul
< popular al raionului Ilia. Pentru ter- 
? minarea lucrărilor de construcție a 
( noului cămin cultural din satul Min- 
l tia, sfatul popular al raionului a re- 
) partizat canliLtea de var necesară
< tencuirii clădirii. ’

I. PERȘINARU — Vînju Mare,
< regiunea Oltenia :
S Rî'.ferindu-se la scrisoarea dvs., Sfa- 
? tul popular al regiunii Oltenia ne
> face cunoscut că Direcția de drumuri 
( și poduri Craiova a luat măsuri pen- 
S tru împrăștierea materialului. pietros
< pe șoseaua Simlan-Vînju Mare ;
? prezent circulația pe acest drum 
) desfășoară în condiții bune.

portretelo 
sovietici.

vederi cu 
cosmonaut,!

comuna Șoimuț,

în
se

M. TALPOȘ — Șimleu Silva- 
niel, regiunea Crișana :

Sesizarea dvs. a fost justă. Consi
liul local al sindicatelor Șimleu a luat 
măsuri pentru îmbunătățirea muncii 
culturale în cadrul fabricii de unt din 
localitate. A fost înființată o brigadă 
artlătică de agitație 
programe legate de 
în întreprindere, s-a 
pa de dansuri etc.

care va pregăti 
specificul muncii 
reorganizat echi-

Lacul „Bodi" de lingă Baia 
Sprle, regiunea Maramureș.

(Foto : Agerpres)

Rarâoane cineSîeate
Muncitorii forestieri și crescătorii 

de animale din comunele Păltiniș și 
Botuș, regiunea Suceava, au vizionat 
primele filme care au rulat la cine
matografele nou înființate în locali
tățile lor. Odată cu inaugurarea a- 
cestor cinematografe s-a încheiat ci- 
neficarea în raioanele Vatra Dornei 
și Cîmpulung Moldovenesc. Filmele 
care au rulat la cinematografele din 
regiune, de Ia începutul anului și 
pînă acum, au fost vizionate de a- 
proape 1 500 000 de spectatori, cu 18 
la sută mai mulți decît în aceeași 
perioadă a anului trecut.

- ----------- O®0------------ . !J

DISCUȚII INTERESANTE
ÎN PRESA LITERARA
Aspecte ale prozei tinerilor scriitori

„M £
îngos- din Atmagea primele 7 luni 1 300 litri de vacă furajată, realizat în tot

iu a înfățișat birourilor organizațiilor de bază din gospodăriile vecine experiența acestei organizații în munca cu activul fără de partid ; Toader Tînțaru, secretar al organizației de bază din G.A.C. Zebil, a a- rătat cum conduce biroul organizației activitatea cultural-educativă în scopul creșterii conștiinței socialiste a colectiviștilor etc.Secretarii și membrii comitetului raional, activiștii, mergînd dintr-o organizație în alta și cunoscînd îndeaproape experiența înaintată, metodele bune folosite într-un domeniu sau altul, pot acționa direct și operativ pentru aplicarea experienței înaintate și în alte organizații.Acestea sînt doar cîteva din metodele folosite pentru generalizarea experienței înaintate în cadrul organizațiilor de bază. în rezultatele ce se obțin în raionul nostru se o- glindește și eficacitatea acestei activități. In ultimii doi ani numărul bovinelor s-a dublat, al porcinelor s-a triplat, iar al oilor a crescut cu 64 000 capete.Ne vom ocupa și mai departe de studierea și generalizarea experien- înaintate, pentru ca ea să devi- un bun al tuturor organizațiilor bază.
GHEORGHE PENUAȘ 

secretar al Comitetului raional 
de partid Istria, 

regiunea Dobrogea
■ —

OeO

Să fie folosite 
toate resursele de furaje

(Urmare din pag. I-a) aniseță tru te"
observă însă o neconcordan- între cantitățile stabilite pen- a fi însilozate și posibilitățile mări de care dispun gospodăriile colective. La o analiză mai a- tentă se constată că în ioc de „deficitare" cum apar potrivit balanțelor furajere întocmite superficial, unele raioane și gospodării colective pot avea dacă vor folosi sursele pe care tru că, după tovarășii de la gional, la întocmirea balanțelor, „nu s-au avut în vedere toate resursele de furaje". Iată un exemplu : G.A.C. din comuna Ungureni, raionul Bacău, este trecută deficitară cu circa 500 tone de furaje. Care este realitatea ? La întocmirea balanței furajere nu s-a ținut seama și de alte resurse cum sînt porumbul furajer din cultura dublă de pe 50 de ha, coletele de sfeclă de zahăr, dovlecii, diferite buruieni. Or, după un calcul amănunțit toate aceste resurse acoperă necesarul și asigură și un excedent de furaje.

rezerve de furaje pe deplin toate rele au. Aceasta, pen- cum recunosc și consiliul agricol re-

Un loc important în hrana malelor îl ocupă nutrețurile fibroase și îndeosebi fînul. în regiunea Bacău există mari suprafețe cu fînețe naturale, mai ales în raioanele de munte. Cele mai multe gospodării de stat și gospodării colective s-au îngrijit să-și asigure cantități îndestulătoare de fîn, care a fost strîns și depozitat la timp și în condiții bune. Colectiviștii din Bîrgăuani; raionul Piatra Neamț, au recoltat și depozitat o cantitate de peste 700 de tone fibroase. Colectiviștii din Băltățești, raionul Tg. Neamț, și-au asigurat un excedent de 140 töne de fîn, la care fînețelor.Trebuie spus unii specialiști furaje pe hîrtie, în regiune se mai găsesc încă suprafețe de fînețe nerecoltate. în unele părți, din cauza ierburile au
o

După Conferința pe 
țară a scriitorilor s-au 
desfășurat numeroase 
și rodnice dezbateri 
privind probleme actu
ale ale creației.

In acest cadru se în
scrie și „masa rotundă" 
organizată de revista 
„Luceafărul" împreună 
cu biroul secției de cri
tică a Uniunii Scriito
rilor, privind unele as
pecte ale prozei tineri
lor scriitori.

Dezbaterea a eviden
țiat faptul că în multe 
dintre schițele și poves
tirile publicate în ulti
mul timp se observă o 
mai mare atenție acor
dată problemelor ac
tuale de ordin etic. Ti
neri prozatori de talent 
au abordat aspecte ine
dite ale conștiinței o- 
mului de azi. Asemenea 
preocupări merită apre
ciate și încurajate. In 
aceste lucrări s-au 
manifestat totodată u- 
nele lipsuri, atît în 
ce privește conținu-

re- 
re-se va adăuga otavaînsă că în timp ce adună deficitul de

ri £ A A>1 A ) r< 1Alături de blocurile elegante, de complexele comerciale moderne ridicate in Capitală, în numeroaee cartiere au fost construite și cinematografe cu săli spațioase, con- j fortabile. în același timp, multe din ( sălile existente au fost renovate și , înzestrate cu aparate de proiecție moderne. Buna întreținere a cinematografelor, asigurarea unor condiții corespunzătoare de vizionare > a filmelor sînt obligații principale ale acelora care răspund de gospodărirea lor.Așa cum rezultă din unele sesizări venite la redacție, nu peste 1 tot se acordă însă interesul cuvenit respectării exigențelor elementare ale publicului. Vizitarea cîtorva cinematografe din cartierele Capi- ' talei ne-a prilejuit să constatăm pe .

de lucruri bune șlo seamă neglijențe, care, pe drept cu-lîngă unele vînt, supără pe spectatori....Deși cinematograful „Unirea" funcționează într-o clădire veche, aici este vizibilă preocuparea pentru buna întreținere. Sala este curată, scaunele în bună stare. Aten-
Prin cîteva cinematografe 

de cartier

întreținută și o g.ră- o capacitate de a-

tul de idei cît și rea
lizarea lor artistică.

Discuția a pornit de 
la schița „în treacăt" 
de Nicolae Velea, a că
rei publicare în „Lu
ceafărul" a trezit inte
resul cititorilor și criti
cilor literari. Au luat 
cuvîntul Mihai Novicov, 
Matei Călinescu, Ov. S. 
Crohmălniceanu, Mihai 
Gafița, Eugenia Tudor, 
Dan Hăulică, N. Tertu- 
lian, Savin Bratu, Radu 
Cosașu, Cornel Simio- 
nescu, Ion Lungu, N. 
Velea, Ion Lăncrănjan 
și Al. Oprea.

Mulți dintre vorbitori 
au apreciat calitățile 
schiței lui Velea, au re
levat însemnătatea edu
cativă a temei pe care 
o tratează — vestejirea 
superficialității în via
ță, a lipsei de răspun
dere în relațiile cu oa
menii. Schița tinde 
să arate că facilitatea, 
atitudinile frivole apa
rent inofensive, nede
pistate la timp pot avea

urmări tragice. Autorul 
îndeamnă astfel la o 
privire serioasă, res
ponsabilă asupra vie
ții.

Participanții la discu
ție au semnalat totoda
tă, pornind de la această 
schiță, o tendință spre 
abstractizare și atempo
ralitate prezentă și în 
lucrări scurte ale altor 
tineri prozatori. Eroul 
lui Velea este oarecum 
slab legat de realitățile 
noi în mijlocul cărora 
trăiește. Descrierea me
diului social-istoric e cu 
atît mai umbrită prin 
aglomerarea unor amă
nunte bizare, nesemni
ficative. Vorbitorii au 
subliniat că, pentru a 
releva mai profund ra
porturile dintre factorii 
sociali și problemele 
morale, tinerii scriitori 
trebuie să-și îmbogă
țească necontenit expe
riența lor de viață, ca
pacitatea de 'a selecta și 
pune în lumină ceea ce 
este esențial în rea
litatea contemporană.

„Cimitirul" scaunelor de la grădina

țict, solicitudinea față de spectatori, dorința de a le crea un cadru cît mai plăcut au făcut-o pe responsabila acestui cinematograf, Felicia Ionescu, să se îngrijească și de înfrumusețarea grădinii unde rulează filme seara.întreținute cu grijă sînt și localurile cinematografelor din Flo- reasca, Drumul Serii etc.Iată-ne și la cinematograful „Cultural". Chiar de la intrare, îți dai seama că aici lipsește spiritul gospodăresc. La ușă —• un ochi de geam spart. Din vitrina ou geamurile nespălate lipsesc fotografiile care să popularizeze filmul săptă- mînii. în sală, dușumeaua de mult timp nereparată a fost acoperită cu un strat gros de motorină, pe care aluneci ușor, riscînd să-ți murdărești îmbrăcămintea. Și pe str. Avrig este o sală mare de cinematograf. Aici condițiile de vizionare ar fi bune, dacă întregul local nu ar a- vea un aspect atît de neîngrijit: pereții sînt stricați, plafonul afumat, iar prin colțuri păianjenii îșl țes în liniște pînzele. E de mirare că asemenea lucruri, care-țl sar în ochi la prima vedere, îl deranjează atît de puțin pe responsabilul Hanois Ionescu.Este adevărat că gospodărirea sălilor de cinematograf nu depinde întotdeauna numai de responsabilii acestora. Cinematograful „Luceafărul", de exemplu, are o sală

destul de bine dină mare, cu proape 1 000 de locuri. Dar scaune sînt numai 600, iar din acestea vreo 200 stau aruncate grămadă într-un colț. Lemnul lo,r e atît de putred înoît nu mai pot fi reparate. Chiar și unele din scaunele folosite au stinghii rupte, cuie care agață hainele etc. Numeroasele insistențe ale responsabilului ca cinematograful să fie înzestrat cu scaune noi sau mai bune au rămas fără răspuns. Tovarășii de la întreprinderea cinematografică a orașului București au, după cît se pare, păreri ce<l puțin ciudate cu privire la confortul cinematografelor din cartiere. După cum ni s-a relatat la cinematograful amintit, unul din directorii adjuncți aj acestei instituții, tovarășul Păun Niculescu, căruia i s-a semnalat situația de acolo, a răspuns cu seninătate: „Merge și așa 1“ Potrivit cărei concepții, spectatorii din aceste cartiere pot fi privați de confortul la care au dreptul? Chiar și unele cinematografe centrale, de pe Bd. 6 Martie, își primesc spectatorii în localuri prea puțin îngrijite, cu miros neplăcut, slab luminate și fără să le înlesnească, cu ajutorul unor plasatori, găsirea locurilor.Lipsa de atenție pe care conducerea întreprinderii cinematografice a orașului București o manifestă față de unele cinematografe de cartier face ca înșiși responsabilii unora dintre ele să nu-șl îndeplinească cu simț de răspundere îndatoririle ce le revin. Este limpede: oriunde ar ii situat cinematograful, grija pentru curățenia în săli, holuri, instalații sanitare, îmbinată cu organizarea atentă letelor, respectarea strictă a numerotării locurilor, a orelor de spectacol — trebuie să turor spectatorilor să li se asigure condiții corespunzătoare de vizionare a filmelor. în această direcție este așteptat un sprijin mai susținut și din partea Sfatului popular al Capitalei,
SONIA MOLDOVANU

a difuzării bi-
fie aceeași. Tu-

nerecoltării la timp, îmbătrînit, pierzîndu-se astfel parte din valoarea lor nutritivă.însemnate suprafețe de fînețe sînt de recoltat și în golurile și poienile de munte. E necesar să fie luate toate măsurile pentru ca în zilele următoare să se treacă la cositul fîneț'elor de pe toate suprafețele. Orice zi de derea unor furaje și la tritive.Consiliul siliile agricole raionale, sub îndrumarea organelor de partid, au datoria să ia măsuri urgente pentru mobilizarea tuturor forțelor în vederea recoltării tuturor resurselor furajere, și îndeosebi pentru grăbirea ritmului însilozării.

întîrziere duce la pier- însemnate cantități de scăderea valorii lor nuagricol regional și con-

Dramaturgia și
O altă dezbatere 

centă, organizată de
vista „Teatrul" a ana
lizat felul în care 
dramaturgia noastră re
flectă problemele satu
lui colectivizat. Au luat 
cuvîntul V. Em. Galan, 
Valentin Silvestru, Al, 
Ivan Ghilia, Dinu Cer- 
nescu, Vicu Mîndra, Ho- 
ria Lovinescu, 
Andreescu, 
rac, Gheorghe 
Margareta Bărbuță, Flo
rian Nicolau.

Subliniind că dra
maturgia cu temă, să
tească a dat un nu
măr de opere izbutite, 
vorbitorii au amintit 
meritele unor lucrări 
ca „în Valea Cucului" 
de Mihai Beniuc, „Vlai- 
cu și feciorii lui" de 
Lucia Demetrius, „Re
colta de aur’’ de 
Baranga, „Ziua 
mare” de Maria 
nuș, „Nuntă la castel”

; « 4 ==

Silvia
Paul Eve-

Vlad,

A.
cea
Ba

problemele satului coleciimat
de Sütö Andras 
drăzneala” de Gh. 
ș.a. Totuși — 
cum s-a arătat 
dramaturgia este încă 
mult datoare in privin
ța reflectării fenomene
lor social-politice și spirituale din satul nou, 
care oferă un vast cîmp 
de investigații.

Datorită faptului că. 
adeseori, cunoașterea 
satului de către drama
turgi se mărginește la 
aspecte de suprafață, 
unele piese capătă un 
caracter idilic, ocolesc 
problemele profunde le
gate de schimbările pe
trecute în viața și mun
ca colectiviștilor sau 
pun pe primul plan 
tratarea unor proble
me de producție, lă- 
sînd nedezvăluită viața 
sufletească a oamenilor. 
In cursul discuției a 
fost criticat de aseme
nea descriptivismul, 
tendința unor autori de

„In- 
Vlad 
după

a se bizui numai pe pi
torescul replicilor, pe 
savoarea unor întîm- 
plări care au farmec în 
sine, dar care nu se 
leagă organic de ideea 
artistică a piesei. Așa 
cum spunea unul dintre 
vorbitori, de multe ori 
dramaturgii, vorbind la 
figurat, rămîn la poar
ta gospodăriei colec
tive, n-o deschid cu 
îndrăzneală, nu pătrund 
în viața atît de cloco
titoare și de inedită a 
noii noastre țărănimi.

Publicul așteaptă a- 
cele piese care să vor
bească despre oameni, 
despre felul cum se 
schimbă traiul lor, cum 
se formează profilul co
lectivistului și se dez
voltă noua lui conștiin
ță. Subliniind această 
cerință, dezbaterea a 
contribuit la limpezirea 
unor probleme actuale 
ale creației art "ce.
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TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Parcul 
N. Bălcescu). : PYGMALION — orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Parcul Herăstrău) : TACHE 
IANKE ȘI CADÎR, — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20,15).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : SOA
CRA ȘI NORA — (orele 20,15).

CIRCUL De STAT : Spectacolele an
samblului Circului din GUANDUN (R.P. 
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. O VIAȚĂ : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (9,30; 
11,15; 13; 15; 17; 19; 21; grădină — 19,30;
21.30) , Stadionul Dinamo (20), Stadionul
Republicii (20). 713 CERE ATERIZAREA: 
Drumul Serii (16; 18,15; 20,30), Miorița
(10,15; 12; 16; 18,15; 20,30), G. Coșbuc (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Grădina Libertății (20). 
ACORD FINAL : Republica (8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Grădina Pro
gresul (20), Elena Pavel (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21; grădină — 19,45; 21,45), 
Gh. Doja (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Stadionul G'iulești (20). VÎRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (10; 12; 16;
20.30) , 16 Februarie (16,30; 18,30),
Septembrie (10; 11,30; 13; 15; 17;
21; grădină — 10,30), 8 Martie
15; 17; 19; 21,10; grădină — 20),
August (10; 12; 15; 17; 19; 21; grădină 
— 19,30; 21,30). COCOȘUL SPERIE
MOARTEA : rulează la cinematografele 
Magheru (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
î. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; grădină — 20). 49 DE ZILE IN 
PACIFIC ; rulează la cinematografele 1 
Mal (10; 12; 15,30; 18; 20,30), Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). AUSTERLITZ — 
ambele serii — cinemascop : Lumina 
(9,20; 12,10; 15; 18; 20,45). VALEA VUL
TURILOR : Tineretului (9; 11; 13), înfră
țirea între popoare (16; 18,15; 20,30), Fla
căra (10; 16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 
12; 14; 16,30; 18,30; 20,30), Arenele Liber
tății (20). LÎNGĂ PRĂPASTIA ABRUP
TA (VÎNATOAREA DE LUPI) — FRAȚII 
KOMOROV : Tineretului (15; 17; 19;
21). MUNTELE I .Victori» (9,45) 12;

is;
13 

19; 
(ii;

23

14,15; 16,30; 10,45; 21). PLANETA FURTU
NILOR ; Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), V. Roaită (10; 12; 16; 18; 
20; grădină — 20,30), Aurel Vlalcu (16; 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE ; ru
lează în Continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. CIND COMEDIA ERA REGE : Ma
xim Gorki (15; 17; 19; 21). OMUL AM- 
FIBIE : Cultural (15; 17; 19; 21). VÎRSTA 
DRAGOSTEI : rulează la cinematograful 
Alex. Popov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
MUZICANTUL ORB: Grlvița (18; 18,15;
20.30) . FRUMOASA AMERICANĂ : ru
lează la cinematografele Olga Banele 
(15; 17; 19; grădină — 20,30) și Munca 
(16; 18,15; 20,30). RAIDUL VĂRGAT : ru
lează la cinematograful T. Vladlmirescu 
(16; 18; 20). ÎNVIEREA — ambele serii : 
Unirea (16; grădină — 19,45). MONGOLII
— cinemascop : Popular (10,30; 16; 18,15;
20.30) , M. Eminescu (11; 14,30; 16,45; 19; 
21,15), B. Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,30). 
LACRIMI TIRZII : Arta (16; 18,15; 20,30; 
grădină — 20). FANTOMELE DIN SPES
SART ; Moșilor (16; 18,15; 20,30; grădină
— 19,30). TOATĂ LUMEA RÎDE, CINTÄ 
ȘI DANSEAZĂ ; rulează la cinematogra
ful Donca Simo (16; 18; 20). SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTĂ :. rulează 
la cinematograful Iile Pintilie (16; 18;------ - — - - - - si_ 

8
grădină — 20), Grădina Donca
mo (20). FIUL HAIDUCULUI : 
Mai (15; 17; 19; 21). REVISTA DE LA 
MIEZUL NOPȚII : Floreasca (18; 18,15; 
20,30), 30 Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 
21). LĂSAREA NOPȚII : Luceafărul (15; 
17; 19; 21; grădină — 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — „Cu școlarii pe 
potecile munților". 19,35 — Emisiune de 
teatru „A 12-a NOAPTE" de William 
Shakespeare, în romînește de Mlhnea 
Gheorghiu. Interpretează colectivul Tea
trului de Stat din Craiova. în pauze : 
Poșta televiziunii. Ultimele știri.

RADIO • Vreau să știu — orele 
9,00 — Ie Arii din opere — orele 12,15 
— II e Muzică ușoară sovietică — orele 
•— 12,45 — II e Muzică din operete — 
orele 13,10 — Ie Programe muzicale al
cătuite de ascultători — orele 14,30 — II

Almanah științific — orele 15,10 — II 
Concert simfonic — orele 15,44 — I 
Vorbește Moscova — orele 16,15 — I 
Trio în La major pentru pian, vioară 
violoncel de Valentin Gheorghiu — 

orele 17,00 — II o Din creația compozi
torilor noștri de muzică ușoară — orele 
17,30 — Ie Noi înregistrări de muzică 
populară primite din partea Radiodifu
ziunii austriece — orele 18,30 — II
• Compozitorul săptămînii : Ci. Debussy
— orele 19,45 — il e Cîntă orchestra do 
muzică populară a Radioteleviziunii — 
orele 20,40 — II o Lecturi literare la 
cererea ascultătorilor — orele 21,15 — I
• Tineri interpreți de muzică populară
— orele 21,30 — I aConcert de muzică 
ușoară — orele 22,30 — II • Cvartetul în 
Sol major de Schubert — orele 23,15 — II

CUM E VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei ds ieri 

vremea a fost frumoasă și s-a răcit 
ușor aproape în toate regiunile țării. 
Cerul a fost mal mult senin. înnourări 
temporare s-au produs pe litoral și în 
regiunea muntoasă, unde izolat s-au. 
semnalat averse de ploaie și descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab, în Ar
deal din nord-vest, iar In celelalte re
giuni din sectorul estic. Temperatura 
aerului la ora 14 avea valori cuprinse 
între 23 grade la Suceava șl Rădăuți șl 
35 grade la Băilești.

Ieri în București : Vremea s-a men
ținut frumoasă, cu cerul mai mult 
senin, vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări' temporare dimineața. Tem
peratura maximă în aer a atins 31 de 
grade, iar la sol, la soare, 51 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 31 
august, 1 și 2 septembrie : Vremea se 
va răci ușor. Cerul devine schimbător, 
la început în nord-vestul țării, apoi și 
în celelalte regiuni. în jumătatea nor
dică a țării vor cădea averse de ploaie. 
Vînt potrivit din nord-vest. Tempera
tura minimii va fi cuprinsă între 6—16 
grade, iar maximă între 20—30 grade, 
local mal idicată la începutul interva
lului.

în București : Vremea se răcește ușop, 
Vîntul potrivit. Cer schimbător. Tern, 
piratura în scădere ușoară.
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Azi vă prezentăm;NOUA FILATURĂ DE IA GĂVANA
K>. [' ■
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In cartierul Găvana din 
Pitești a intrat în func
țiune la sfîrșitul anului 
trecut o filatură nouă. 
Construcția acestei uni
tăți industriale se im
pune ca una dintre cele 
mai moderne. Capacita
tea de producție a fila
turii este, în medie, de 
peste 10 000 kg fire în 24 
de ore.

In noua filatură pro
cesul de producție este în 
mare parte mecanizat și 
automatizat. Condițiile de 
muncă sînt dintre cele 
mai bune. Iluminatul 
fluorescent imită lumina 
zilei, iar instalații mo
derne condiționează ae
rul. Regimul de tempera
tură este constant ; de 
menționat că temperatu
ra se poate regla în func
ție de specificul procesu
lui tehnologic al fiecărei 
secții în parte. Muncito
rii au la dispoziție ves
tiare, băi.

...Secția de destrămare- 
batere. Din depozitul cen. 
trai, bumbacul puf este 
adus în baloturi și intro
dus în 6 mașini, numite 
lăzi de alimentare. De 
aici el este transportat 
pneumatic spre alte ma
șini, unde are loc proce
sul de desfacere, curățire 
și omogenizare a bum
bacului. Semifabricatul 
ieșit de aici, sub formă 
de suluri, este cîntărit și 
apoi intră într-o nouă 
fază de prelucrare.

La secția următoare, la

carde, sulurile de bum
bac sînt trecute din nou 
printr-o operație de cu
rățire, omogenizare și, în 
plus, se face paraleliza
rea fibrelor. Astfel se ob
ține vălul de bumbac. 
Cardele fabricate la uzi
na „Unirea"-Cluj sînt 
înzestrate cu dispozitive 
moderne de oprire și ali
mentare. Un muncitor 
deservește 14 asemenea 
mașini. Benzile de bum
bac sînt introduse apoi 
în laminoare. Aceste ma
șini uniformizează firul 
de bumbac după cerin
țele procesului tehnolo
gic. Semifabricatele pro
duse de aceste laminoare 
sînt de bună calitate.

La laminoare, munci
toarele Sofia State, Flo- 
ricel Bălașa, Ioana Iones- 
cu și altele sînt fruntașe 
in producție. Ele își de
pășesc lună de lună sar
cinile de producție cu 
15—20 la sută. La secția 
fleyere, fruntașe sînt mun
citoarele Constanța. Ciol
pan. Maria Ilie. Maria 
Cristea și altele.

Ultima fază din proce
sul de filare a buinbacu- 
lui se execută la mași
nile de filat cu inele. 
Ringurile sînt înzestrate 
cu dispozitive automate 
care ușurează munca, 
dînd posibilitate filatoa
relor să obțină o produc
tivitate înaltă. Din loc în

loc, pe mașinile de filat 
cu inele au apărut stegu- 
lețe roșii — semn că 
muncitoare ca Vasilica 
Inică, Ana Olteanu, Ma
ria Pleșa, Sevastița Mol- 
doveanu sînt fruntașe în 
producție.

Filatura este dotată și 
cu un laborator bine uti
lat cu aparate moderne 
de măsurare rapidă a 
iimiditățiî fibrelor, a re
zistenței și elasticității 
firelor etc.

In noua filatură de la 
Găvana se desfășoară o 
însuflețită întrecere. Co
lectivul de aici și-a pro
pus să producă mai mul
te fire, de bună calitate. 
Rezultatele obținute sînt 
grăitoare: de la începu
tul anului și pînă în pre
zent filatoarele au pro
dus mai bine de 35 000 kg 
de fire peste plan.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii"

Clădirile noii Hiaturi

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării 
independenței R. Ö. VietnamMiercuri seara la cinematograful Patria din Capitală a avut loc un spectacol de gală cu filmul artistic ' vietnamez „Foc în linia doua“, prezentat cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării independenței R. D. Vietnam.Au asistat V. Dumitrescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, D. Popescu, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru cultură și artă, Al. Buican, vicepreședinte al Institutului romîn pentru relații culturale cu străinătatea, conducă

tori ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de față Dinh Van Duc, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. D. Vietnam în R. P. Romînă, membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.Filmul „Foc în linia doua“, care înfățișează un episod din lupta dusă de poporul vietnamez împotriva trupelor colonialiste, s-a bucurat de un frumos succes. (Agerpres)

Inaugurarea expoziției 
organizate de întreprinderea 

ungară pentru comerțul 
exterior „Nikex"Miercuri dimineața, în prezența reprezentanților unor ministere și instituții centrale economice, ai Camerei de Comerț a R. P. Romîne, a avut loc inaugurarea expoziției organizate de întreprinderea ungară pentru comerțul exterior „Nikex".Au fost de față Jenö Kuti, ambasadorul R. P. Ungare în R. P. Romînă și .membri ai ambasadei.(Agerpres)

OoO

Vizitele delegației parlamentare belgieneîn continuarea vizitei pe care o fac în țara noastră, miercuri dimineața delegația de deputați și senatori membri ai grupului parlamentar belgiano-romîn în frunte cu dl. Edmond Machtens, însoțiți de deputății Demostene Botez și C. Para- schivescu-Bălăceanu, au părăsit Capitala plecînd în regiunea Ploiești. La sediul Sfatului popular regional Ploiești, oaspeții au avut o întîlnire cu un grup de deputați din regiune. Vicepreședintele Comitetului executiv al Sfatului popular re

gional Ploiești, Panait Chircu, a vorbit parlamentarilor belgieni despre unele aspecte ale activității so- cial-culturale din cadrul regiunii.Apoi oaspeții au vizitat principalele secții ale uzinei de utilaj petrolier „1 Mai” din Ploiești și grupul social al întreprinderii.în continuarea călătoriei, delegația parlamentară belgiană a vizitat Muzeul Peleș și stațiunea Sinaia.Seara, oaspeții belgieni au sosit 
în orașul Brașov. (Agerpres)

INFORMAȚII
• Miercuri dimineața s-a înapoiat în 

Capitală venind din Uniunea Sovietică 
delegația de cineaști romîni, condusă de 
Mihnea Gheorghiu, președintele Consi
liului cinematografiei. Din delegație au 
făcut parte regizorul Gheorghe Vitanidis 
și artista Elena Ioachim. Delegația a 
participat la deschiderea Săptăminii fil
mului rbmînesc organizată cu prilejul 
zilei de 23 August la Moscova și Sverd
lovsk. Cu acest prilej au fost prezentate 
filmele artistice romînești „Străzile au 
amintiri", „Porto Franco”, „S-a furat o 
bombă”, „Post restant”, „Furtuna" și 
„Soldați fără uniformă”.

0 La tragerea Pronoexpres din ziua de 
29 august 1962 au fost extrase din urnă, 
următoarele numere :

39, 26, 8, 17, 14, 3. Numere de rezervă : 
36, 34. Fond de premii : 460 796 lei.

Interviul nostru DESPRE ACTIVITATEA
I
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„Cü privire la „integrarea“ imperialista 
//r Europa oceidentală“ (Piața comună)

Teze pregătite de Institutul de economie mondială și relații internaționale 
al Academiei de Științe a U. R. S. S. reducă tarifele vamale. Ele vor continua „să rămînă în situația de anexe agrare și de materii prime, dar de data aceasta vor fi tributare economiei nu unei singure puteri, ci unei coaliții întregi de țări im- perial'^A".în teze se subliniază că pentru țările slab dezvoltate adevăratul sens al „integrării" constă în permanentizarea situației lor de „sat mondial”.Piața comună este îndreptată și împotriva intereselor țărilor slab dezvoltate care nu fac parte din a- ceastă uniune : va fi îngreunată posibilitatea de desfacere pe piețele vest-europene a producției acestor țări care produc și exportă aceleași materii prime și alimente ca și țările „asociate".Imperialiștii scontează că aderarea unor țări slab dezvoltate la Piața comună va duce la renunțarea lor de a promova politica neutralității pozitive.în teze se califică drept „fenomen progresist important" crearea de către țările slab dezvoltate a u- nor uniuni comercial-economice regionale proprii, independente de forțele imperialiste și opuse lor.în teze se subliniază că existența sistemului mondial socialist, dezvoltarea relațiilor economice reciproc avantajoase între țările socialismului și tinerele state suverane „dau țărilor slab dezvoltate posibilitatea de a respinge noile presiuni ale colonialiștilor".în teze se arată : „Toate forțele sănătoase ale țărilor Europei occidentale sînt vital interesate să zădărnicească complotul criminal al unui grup de trusturi împotriva intereselor vitale ale majorității co- vîrșitoare a poporului. Aceasta creează premise favorabile pentru realizarea unei largi alianțe anti- mOnopoliste, care să unească clasa muncitoare, țărănimea, păturile mijlocii de la orașe. Forța conducătoare a frontului antimonopolist este clasa muncitoare".„Politicii imperialiste de „integrare" proletariatul și avangarda lui comunistă îi opun un program consecvent de luptă pentru interesele vitale ale popoarelor din Europa occidentală".Cîrdășiei internaționale a imperialiștilor clasa muncitoare îi opune arma sa puternică — unitatea in- ternaționalistă, se constată în teze, ^în acest document se subliniază că „integrarea" vest-europeană este îndreptată' împotriva extinderii relațiilor economice între state, împotriva colaborării economice pașnice. „Grupările economice închise ale statelor imperialiste împiedică stabilirea și dezvoltarea multilaterală a relațiilor economice internaționale". „Integrare” înseamnă în a- celași timp o încercare a imperialismului de a limita independența diferitelor state în domeniul comerțului cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste".însă „încercările imperialiste de a institui discriminări comerciale împotriva țărilor socialiste sînt neîntemeiate, deoarece ele contravin legităților obiective ale relațiilor economice mondiale".^în teze se spune ; „Viața a arătat că are de pierdut acela care renunță la comerțul reciproc avantajos, care subordonează interesele economice strategiei militar-politice".„Imperialiștii americani boicotează de fapt comerțul cu Uniunea Sovietică și alte multe țări socialiste. Aceasta le răpește vaste piețe, dar nu frînează cîtuși de puțin dezvoltarea economiei țărilor comunității socialiste". (Volumul comerțului exterior al U.R.S.S. a atins încă în 1961 nivelul stabilit anterior pentru 1965. în timp ce în 1950 Uniunea Sovietică avea relații comerciale cu 29 de țări ale lumii capitaliste, în 1961 această cifră a crescut la peste 60).„Uniunea Sovietică și întregul lagăr socialist dispun de tot ce este necesar pentru a respinge noile atacuri ale imperialismului".„Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste resping politica discriminatorie a grupărilor economice închise”. Ele propun „să se convoace o conferință internațională pentru problemele comerțului care să discute problema creării unei organizații comerciale internaționale, care să cuprindă toate regiunile și țările din lume, fără nici un fel de discri-' minare. Convocarea unei asemenea conferințe este sprijinită de numeroase țări care se pronunță împotriva politicii de înjghebare a unor grupări economice închise ale puterilor occidentale”.în încheierea tezelor se subliniază că „viața ridică tot mai imoerios problema necesității dezvoltării* unor relată comerciale bazate pe egalitate în drepturi și avantaje reciproce între toate țările europene, indiferent de orînduirea lor socială”.

cidentale intrarea în Piața comună ar însemna o serioasă știrbire a intereselor lor naționale, economice , și politice. Primejdia pentru țările mici este cu atît mai mare cu cît principiul unanimității la rezolvarea problemelor importante de către organele Pieței comune este înlocuit cu principiul majorității.Orientarea politică a Comunității Economice Europene exclude pentru participanții Pieței comune posibilitatea de a menține statutul de neutralitate. De aceea, încercările de. a atrage în Piața comună Suedia, Elveția și Austria urmăresc în mod deliberat atragerea lor de fapt în sistemul blocurilor militaro-politice agresive.în teze se arată că „integrarea“ este însoțită de agravarea relațiilor dintre statele Europei occidentale și Statele Unite ale Americii. Cercurile conducătoare americane n-au prevăzut toate consecințele Pieței comune, create cu participarea lor activă. Creșterea concurenței din partea Europei occidentale contribuie la înrăutățirea continuă a balanței comerciale și de plăți a S.U.A., duce la intensificarea „războiului valutelor“ dintre țările imperialiste.în teze se subliniază : „în decursul întregii perioade de după război „integrarea“ monopolistă face parte integrantă din „marea strategie“ a imperialismului american“.Punînd pe primul plan unirea mi- litar-politică a forțelor reacționare, cercurile imperialiste ale S.U.A. acționează pentru înjghebarea unui bloc economic mai larg, pentru lărgirea „integrării“ Europei occidentale la proporții „atlantice“ pe baza unui acord, a „asocierii“ Statelor U- nite cu Piața comună. Ele intenționează totodată să mențină în mîinile lor conducerea tuturor forțelor reacționare pentru lupta împotriva Uniunii Sovietice și a celorlalte state socialiste, împotriva mișcării muncitorești și a mișcării de eliberare națională“.în cazul cînd „integrarea“ vest- europeană ar căpăta amploarea proiectată s-ar consfinți împărțirea sistemului imperialist al statelor din punct de vedere economic în trei părți opuse una alteia : în primul rînd, Statele Unite, în al doilea rînd, „Europa integrată a trusturilor“, în al treilea rînd Japonia, care ar dori să grupeze în jurul său unele țări capitaliste din Asia, pentru a lupta cu mai mult succes pe piețe împotriva concurenților săi europeni și americani.„Aceste forțe rivale sînt nevoite să recurgă la manevre, între ele sînt posibile unele acorduri și compromisuri. Dar logica luptei învinge. Dezbinarea economică a statelor imperialiste nu poate fi lichidată“, se subliniază în teze.Liderii „integrării“ vest-europene, care anunță în vorbe caracterul ei „pașnic“, în realitate au transformat Piața comună într-o unealtă a „războiului rece“.Piața comună, ai cărei participant sînt totodată și membri ai N.A.T.O., s-a transformat într-o bază economică a acestui bloc în Europa, iar „Euratomul”, creat odată cu Piața comună, ca parte componentă a „integrării“, a devenit o organizație care slujește nevoile industriei atomice ale țărilor comunității, în primul rînd ale Franței și R.F.G. (în perioada din 1958 pînă în 1961 suma totală a cheltuielilor militare în cele șase țări ale Pieței comune a sporit cu 25,6 la sută. Cresc deosebit de rapid cheltuielile militare în R.F.G., unde în anul 1961 ele erau aproape cu 50 la sută mai mari de- cît în anul 1957).„Militarismul german, care joacă un rol din ce în ce mai funest în sistemul pregătirilor militare ale țărilor Pieței comune, reprezintă cel mai mare pericol pentru popoarele Europei”.Cu ajutorul „integrării", se subliniază în te?e în continuare, monopolurile urmăresc nu numai să-și mențină vechile lor privilegii coloniale, ci și să obțină noi privilegii, să organizeze exploatarea în comun a țărilor slab dezvoltate din punct de vedere economic. „Comunitatea Economică Europeană este o nouă formă a colonialismului colectiv".'„Punînd condiții, în aparență ispititoare, imperialiștii încearcă să a- tragă în capcana Pieței comune un număr din ce în ce mai mare de țări slab dezvoltate din punct de vedere economic. Deosebit de ascuțită este această problemă pentru fostele colonii ale Franței și Angliei din Africa".însă țările slab dezvoltate sînt primite în Piața comună cu dreptul de așa-ziși membri „asociați”. Acestor țări li se acordă dreptul să exporte producția lor agricolă în țările Pieței comune pe bază de taxe vamale preferențiale. Totodată, țările „asociate” sînt obligate să-și

produse etc. în teze se spune că Piața comună, menită să consolideze rînduielile capitaliste și proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, nu este capabilă, datorită anarhiei în producție și acțiunii legii dezvoltării inegale în imperialism, să asigure o creștere armonioasă a economiei, nu este în stare să înlăture antagonismele de clasă.„Integrarea nu a schimbat cîtuși de puțin natura capitalismului monopolist contemporan, cum afirmă ideologii burghezi”, se constată în teze.Reducerea barierelor vamale și noile condiții ale luptei de concurență din cadrul Pieței comune au provocat un nou val de fuzionare a marilor societăți, precum și de înghițire a întreprinderilor mici și mijlocii de către trusturile gigantice. în Franța, de exemplu, în perioada 1946—1956 au fost înregistrate 310 fuzionări, iar în anul 1959 au fost înregistrate 931, anul 1960 aducînd cu sine 1 000 de asemenea fuzionări.Avantajele specializării inter-ra- muri și ale progresului tehnico-ști- ințific în ansamblu sînt uzurpate de către cele mai mari monopoluri.(Profiturile nete ale unui număr de 35 de trusturi dintre cele mai mari din aceste țări au crescut de 2,7 ori în perioada 1957—1961).Are loc o continuă ofensivă împotriva nivelului de trai al oamenilor muncii, împotriva mișcării muncitorești și democratice.încercînd să-și asigure poziții cît mai avantajoase în sistemul Pieței comune, monopolurile înfăptuiesc măsuri care urmăresc reducerea salariilor și alocațiilor sociale pentru oamenii muncii, intensifică pretutindeni munca muncitorilor.Monopolurile încearcă să „egalizeze" salariile și indemnizațiile sociale la cel mai scăzut nivel, să le „înghețe".în teze se subliniază să principala piedică în calea reducerii salariului real în majoritatea țărilor Pieței comune este avîntul luptei greviste a clasei muncitoare. în a- ceste condiții rezistența față de mărirea salariului a fost proclamată drept principiu călăuzitor al politicii guvernamentale în țările Pieței comune.„Integrarea" în Europa occidentală intensifică procesul exproprierii micilor producători.Monopolurile ruinează zeci și sute de mii de meseriași, mici patroni și comercianți. (în Franța în ultimii patru ani s-au închis, de pildă, 20 la sută din micile întreprinderi textile ; numărul întreprinderilor mici în comerț s-a redus cu 27 la sută, în timp ce partea întreprinderilor mari în circuitul comercial intern a crescut cu 50 la sută).O uriașă amploare a luat în țările Pieței comune ruinarea țărănimii. în R.F.G., în ultimii ani agricultura este părăsită în fiecare an de cel puțin 100 000 de oameni.Integrarea a accentuat contradic-. țiile de interese nu numai între burghezia monopolistă și clasa muncitoare, dar și între monopoluri, pe de o parte, și burghezia mică și mijlocie, de la orașe și sate — pe de altă parte, se subliniază în teze.în teze se arată în continuare că coloana vertebrală a „integrării" a devenit alianța dintre dictatura clericală-militaristă a lui Adenauer și regimul autoritar al generalului de Gaulle. „Integrarea“ Europei occidentale este însoțită de intensificarea reăcțiunii politice, de trecerea puterii de stat în mîinile regimurilor autoritare..O mare primejdie pentru drepturile democratice ale oamenilor muncii, pentru interesele vitale ale popoarelor Europei occidentale o prezintă planurile creării sub o formă sau alta a unei uniuni politice „suprastatale" de țări care fac parte din Piața comună cu organe „supranationale" corespunzătoare. Imperialiștii luptă pentru organizarea unei astfel de uniuni în vederea întăririi blocurilor lor militare-po- litice agresive. Planurile „integrării“ politice constituie o primejdie serioasă care amenință existența națională de sine stătătoare a popoarelor din ' Europa occidentală, se constată în teze.în continuare se spune că : Organized o nouă ofensivă asupra drepturilor democratice ale popoarelor din țările Pieței comune, imperialismul intensifică totodată lupta împotriva mișcării de eliberare națională. „Integrarea“ Europei occidentale s-a dovedit a fi în realitate un instrument prin care se impun popoarelor noi forme și metode de exploatare colonială.Piața comună n-a dus și n-a putut duce la crearea unei Europe occidentale „armonioase", „fără conflicte".S-au ascuțit contradicțiile economice și politice nu numai între par- ticipanții la Piața comună, dar și în Europa occidentală în ansamblu, în primul rînd între Anglia și R.F.G.în teze se subliniază că după ce Anglia, sub presiunea S.U.A., a ridicat' problema aderării la Comunitatea Economică Europeană, s-a ivit un nou ghem de contradicții imperialiste. Țările Pieței comune cer Angliei ca ea să accepte necondiționat toate clauzele puse de aceasta, iar Anglia caută să obțină din partea lor concesii. Dacă Anglia, ade- rînd la Comunitatea Economică Europeană, ar accepta cererile țărilor Pieței comune, ar fi lovite relațiile ei comerciale cu țările Common- wealthului britanic, sistemul tarifelor preferențiale și zona lirei sterline.în teze se constată în continuare că pentru țările mici ale Europei oc

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS Institutul de economie mondială și relații internaționale al Academiei de Științe a U.R.S.S. a publicat în ziarul „Pravda" tezele „Cu privire . la „integrarea” imperialistă în Europa occidentală” (Piața comună). Acest document ocupă două pagini din „Pravda”. Cele 32 de teze sînt expuse m opt capitole.în teze se subliniază: „Integrarea vest-europeană este o încercare a capitalului monopolist de a „împăca” forma privat-capitalistă a economiei cu forțele de producție care au depășit frontierele naționale. Imperialismul se străduiește să mențină în cadrul monopolismului de stat forțele de producție care dictează în mod imperios trecerea la socialism".în Piața comună, se arată în teze — „se manifestă solidaritatea de clasă a imperialiștilor care, în ciuda dușmăniei reciproce, se străduiesc să se unească, încercînd să consolideze pozițiile capitalismului cu ajutorul alianțelor monopoliste de stat internaționale, să lecuiască sau cel puțin să atenueze plăgile și viciile capitalismului (anarhia în producție, crizele). Oligarhia financiară tinde să găsească în dezvoltarea „integrării” un fel de „răspuns“ la întărirea forței socialismului mondial care se transformă în factorul hotărîtor al dezvoltării omenirii ; cu ajutorul Pieței comune oligarhia financiară încearcă să mențină fosta lume colonială și semicolonială în orbita imperialismului, să atenueze lupta de concurență de pe piețele mondiale și să obțină consolidarea lagărului imperialist".Comunitatea Economică Europeană „este totodată o nouă formă a luptei de concurență extrem de ascuțită pentru reîmpărțirea pieței capitaliste mondiale, în conformitate cu raportul de forțe din lagărul imperialismului, o nouă formă a penetrației puternicelor monopoluri ale statelor imperialiste în economia partenerilor lor mai slabi",în teze se subliniază că problemele legate de Piața comună au o însemnătate vitală pentru masele largi de oameni ai muncii din Europa occidentală. Capitalul financiar se străduiește să organizeze o nouă ofensivă împotriva clasei muncitoare în domeniul economic, politic și ideologic. „Monopolurile duc de fapt lucrurile spre crearea unui front unit de luptă împotriva clasei muncitoare din Europa occidentală, se străduiesc ca, pe socoteala oamenilor muncii, să învingă contradicțiile profunde ale capitalismului contemporan".& „Integrarea" vest-europeană se manifestă ca unealtă a politicii „războiului rece" duse de imperialism, a intensificării încordării internaționale”.în teze se analizează diferitele aspecte ale Pieței comune. Se subliniază, printre altele, că la baza creșterii producției și a schimburilor de mărfuri ale „Europei integrate" nu se află deloc crearea Pieței comune. La formarea acestei uniuni au intrat în ea țări a căror economie se dezvolta și așa într-un ritm relativ înalt (R. F. Germană, Franța, Italia). Lărgirea producției s-a bazat pe reînnoirea masivă a capitalului fix în condițiile transformărilor tehnico- științifice care au loc în lume, pe schimbarea structurii economiei și pe crearea unor ramuri noi de producție. Germania occidentală, Italia și alte cîteva țări din grupul „celor șase" au avut posibilitatea să folosească mari acumulări datorite salariului relativ mic al muncitorilor, mai ales în perioada de șomaj considerabil. De asemenea, Statele Unite au alocat mijloace uriașe în aceste țări. Aceasta este baza creșterii producției industriale în Europa occidentală în anii de dhpă război, se constată în teze.Chiar în formele sale capitaliste monstruoase „integrarea” economică poate da un impuls sporirii volumului producției, al comerțului intern și extern. Dar nu trebuie exagerată însemnătatea acestui factor. Este semnificativ că Japonia, care nu are nimic comun cu Piața comună, se află cu mult înaintea țărilor Comunității Economice Europene în ce privește ritmul de creștere a producției și exportului.„Integrarea" nu a putut preîn- tîmpina înrăutățirea situației economice și, cu atît mai puțin, rezolva problema economică extrem de a- cută a capitalismului contemporan — problema pieței. în anii 1961—1962 ritmul de creștere a producției industriale a țărilor Europei occidentale a încetinit simțitor.„Pînă în prezent a fost înfăptuită numai acea parte a programului de măsuri al Pieței comune care implica dificultăți relativ neînsemnate”, se arată în teze. Totuși, înfăptuirea chiar a acestei părți, cea mai ușoară, a programului de „integrare" s-a izbit de contradicții a- cute. Vechilor contradicții li s-au adăugat altele noi. „Structura economică, istoricește creată, a celor șase țări vest-europene le-a transformat în concurenți firești în ce privește desfacerea articolelor industriale de același tip — produsele industriei constructoare de mașini în ansamblu, ale industriei chimice, producția de utilaj electrotehnic, de automobile, producția industriei textile. Ciocnirile provocate de acest fapt se împletesc cu contradicțiile apărute în cursul dezvoltării specializării în cadrul Pieței comune .Obiectul unor contradicții extrem de ascuțite îl constituie, de asemenea, problemele în legătură cu nivelul prețurilor unice la produsele agricole, în legătură cu restricțiile cantitative la importul de asemenea

Miercuri a sosit în Capitală echipa 
selecționată feminină de baschet a R.S.S. 
Ucrainiene care va participa la turneul 
international de la Constanta. La acest 
turneu, care începe vineri, vor mai evo
lua echipele Iugoslaviei, R.P. Ungare și 
R.P. Romîne.

PUGILIȘTILOR
boxerilor noștri fruntași. După cîte 
sîntem informați, din echipa polo
neză nu vor lipsi -Walasek, campion 
european la mijlocie, Gutman și 
alții.

Pentru luna octombrie este pre
văzută întâlnirea dintre reprezenta
tivele R. P. Romîne și Scoției, iar în 
luna noiembrie, reprezentativa țării 
noastre se va deplasa 
unde va întâlni echipa 
Tot în luna noiembrie, 
tiva de tineret a țării 
evolua în Polonia în compania re
prezentativei de tineret a R. P. Po
lone. O altă competiție internațio
nală va avea loc între 3-10 septem
brie la Lodz, unde boxerii clubului 
„Dinamo" București se vor întâlni 
în cadrul „Dinamoviadei" cu bo
xerii din țările de democrație popu
lară.

După cum se vede, programul 
competițional al boxerilor romîni 
este bogat. Prin numeroasele întâl
niri din țară și străinătate se va 
asigura o continuitate în activitatea 
pugiliștilor noștri fiecare avînd po
sibilitatea să-și desăvîrșească conti
nuu forma și, bineînțeles, să-și îm
bogățească cunoștințele tehnice.

Interviu luat de 
I. PETRESCU

se
Pentru a informa pe cititorii noș

tri asupra pregătirilor in vederea 
viitoarelor competiții de box inter
ne și internaționale, ne-am adresat 
tovarășului Marin Nicolae,
cretarul general al Federației ro- 
mine de box, care ne-a relatat 
mătoarele:

Preocuparea Federației de specia
litate și a antrenorilor este îmbună
tățirea calității acestui sport. De 
aceea, principala atenție o acordăm 
muncii de îndrumare a boxerilor spre 
un box tehnic, în linie. Aceeași gri
jă se manifestă și ca începătorii în 
această ramură sportivă, pentru a-i 
obișnui chiar de la început ca cele mai corecte deprinderi în practi
carea unui box modern. In acest 
fel, Federația și antrenorii urmă
resc cu perseverență pe acei boxeri 
care au deprinderea greșită de a 
confunda boxul cu lupta neregula
mentară. Federația încurajează bo
xerii talentați și disciplinați, progra- 
mîndu-i în meciuri interne și 
ra.cter internațional.

în 
zute 
la 
mai 
box : campionatul pe echipe la care 
vor participa pugiliști din 20 de 
cluburi. Echipele vor fi repartizate 
în 5 serii ținîndu -se seama de va
loarea existentă între ele. Se vor 
întrece echipe din București, Oradea, 
Baia Mare, Cluj, Timișoara, R.eșița, 
Craiova, Iași, Galați, Brăila, Con
stanța etc. Această competiție se 
va termina la sfîrșitul lunii noiem
brie. Cu această ocazie, specialiștii 
Federației vor avea prilejul să des
copere o serie de elemente noi va
loroase care vor fi urmărite și spri
jinite în continuare.

în ce privește întâlnirile interna
ționale, ele sînt programate după 
cum urmează:

în primul rînd la București, la 
24 septembrie, va avea loc întâlni
rea de box între reprezentativele 
orașelor Varșovia și București. S-ar 
putea ca boxerii polonezi să mai 
susțină încă un meci intr-un oraș 
care n-a fost încă desemnat. Cu 
acest prilej, deci, chiar la începutul 
sezonului din toamna aceasta vor putea evolua cea mai mare parte a

ar-

ca ca-
prevă- 
Astfel, 

cea

sezonul de toamnă sînt 
o serie de competiții. 

15 septembrie începe 
mare competiție internă de

ROMA 29 (Agerpres). 
— Pe velodromul Vigo- 
relli din Milano au luat 
sfîrșit probele de pistă 
din cadrul campionatelor 
mondiale de ciclism. Un 
mare succes a ob(inut ci. 
clistul olandez Henk Nij- 
dam, care a participat 
anul acesta ca amator la 
„Cursa Păcii". El a cîști- 
gat proba de urmărire in
dividuală, după ce l-a în
vins în finală pe italia
nul Faggin. Nijdam a 
parcurs 5 000 m în 
6'04"9/10, în timp ce Fag- 
gin a realizat 6'15"7/10. 
Campion mondial la vi
teză (profesioniști) este 
Antonio Maspes (Italia),

la Belgrad 
Iugoslaviei, 
reprezenta- 
noastre va

în campionatele mondiale de parașu
tism sportiv au avut loc primele lansări 
de la o altitudine de 1 500 m. în compe
tiția masculină pe echipe în fruntea cla
samentului se află reprezentativa R. S. 
Cehoslovace cu 5 261,816 puncte, urmată 
de S.U.A. — 5 245,349 și R. P. Bulgaria 
— 5 129,246 puncte. Echipa R. P. Romîne 
ocupă locul 8 din cele 18 echipe partici
pante. La alcătuirea clasamentului au 
fost luate în considerare și punctele rea
lizate din proba de 1 000 m. La feminin 
conduce S.U.A., urmată de R. S. Ceho
slovacă. Echipa R. P. Romîne se află pe 
locul 5.

Cel de-al treilea raliu automobilistic 
international pentru pace și prietenie se 
va desfășura anul acesta între 2—7 sep
tembrie pe un traseu de 
5 000 de km care va străbate orașe din 
R. P. Ungară, U.R.S.S., R. S. Cehoslova
că și R. D. Germană.

Meciurile din cea 
campionatului unional 
minat cu următoarele 
Kiev—Lokomotiv Moscova 3—0 ; Torpe
do Moscova—Dinamo Leningrad 4—2 ;
Dinamo Tbilisi—Belarus Minsk 3—2 ; A- 
vangard Harkov—Spartak Moscova 0—0; 
Șahtior Donetk—S. K. Rostov pe Don 
2—2 ; Kairat Alma Ata—Daugava Riga 
0—0 ; Zenit Leningrad—Spartak Erevan 
2—1.

aproximativ

de-a 17-a etapă a 
de fotbal s-au ter- 
rezultate : Dinamo

-o©o

an- G.mecanic, 
(Spania), 
de urmărire 

a revenit selec- 
R. F. Germane 

de 4'30"1/10. 
s-a clasat 
U.R.S.S.
Olanda

pe
iar la semifond, cu 
trenamen* 
Timonér

Proba 
echipe 
jionatei
cu timpul 
Danemarca 
locul doi, 
locul trei, 
patru.

Astăzi, 
Roncadelle 
rea orașului Brescia 
dispută prima probă din 
cadrul campionatelor 
mondiale de șosea. Este 
vorba de cursa coritra- 
cronometrului pe echipe 
rezervată cicliștilor ama
tori. Formații de cîte 4

pe 
pe 
pe

pe circuitul 
din apropie- 

se

de 
de 

această

cicliști vor parcurge 
cîte două ori o buclă 
56,300 km. în 
probă dificilă sînf anga
jate 16 echipe, printre 
care cele ale U.R.S.S., 
Danemarcei, Italiei, R. P. 
Romîne, Olandei, Belgiei, 
R. F. Germane, R. P. Po
lone, Suediei, Austriei. 
Echipa R. P. Romîne va fi 
alcătuită din Gabriel Moi- 
ceanu, 
trescu,
Aure! Șelaru. Cursa indi
viduală de fond pentru 
amatori se va desfășura 
la 1 septembrie pe circui
tul de la Salo. La aceas
tă întrecere vor lua parte 
cicliști din 28 da fărl.

Constantin Dumi- 
lon Cosma și

Conferința științifică consacrată 
problemelor capitalismului contemporanMOSCOVA 29 — Corespondentul Agerpres transmite : La Moscova își continuă lucrările Conferința științifică a oamenilor de știință dintr-o serie de țări din Europa, Asia și A- merica, la care sînt discutate probleme ale capitalismului contemporan.Participanții la discuții au subliniat în cuvîntările lor că Piața comună constituie o nouă formă de pătrundere a monopolurilor celor mai puternice țări capitaliste în e- conomia țărilor slab dezvoltate. în aceste condiții, una din cele mai importante sarcini o constituie unitatea clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și socialiste în lupta împotriva marilor monopoluri capitaliste.

în ședința de miercuri dimineața a luat cuvîntul reprezentantul țării noastre, tov. Barbu Zaharescu, membru corespondent al Academiei R.P. Romîne. Referindu-se la lupta țărilor slab dezvoltate împotriva marilor monopoluri din Piața comună, el a subliniat influența pe care o exercită lagărul socialist a- supra dezvoltării industriale a fostelor colonii și țări dependente, precum și efectele acestei dezvoltări asupra crizei generale a capitalismului. Vorbitorul a amintit ajutorul pe care îl acordă R.P. Romînă unor țări recent eliberate în vederea dez® yoltării industriei lor.Lucrările conferinței continuă.
I
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Tratativele de dezarmare
de la Geneva

încheierea lucrărilor
Congresului U.I.S.

Proteste m America Latmă împotriva 
atacam pirateresc asupra Havanei

Puferile occidentale reiau propuneri vechi 
respinse de viata însăși

AUGUST FIERBINTE

GENEVA 29 In ședința din tului celor 18 mare, șeful 
V. V. Kuznețov, a expus considerentele delegației U.R.S.S. pe marginea celor două documente prezentate spre examinare Comitetului la 27 august de către delegațiile S.U.A. și Angliei în legătură cu problema încetării’ experiențelor cu arma nucleară.Acum, a declarat V. V. Kuznețov, avem în față așa-numitul „Proiect de tratat cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în toate mediile’ propus de delegațiile S.U.A. și Angliei la 27 august. Ni se spune din nou că este vorba de propuneri noi și că ele ar constitui, chipurile, o expresie concretizată sub formă de tratat a prevederilor existente în memorandumul celor opt.Șeful delegației U.R.S.S. a demonstrat netemeinicia acestor afirmații.La baza „Proiectului de tratat cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în toate mediile“ stau, după cum a devenit evident, propunerile vechi respinse de viață, ale puterilor occidentale. De aceea acest proiect nu poate fi acceptat ca bază pentru elaborarea unui acord cu privire la încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară.Șeful delegației sovietice a trecut apoi la analiza Celui de-al doilea proiect prezentat de S.U.A. și Anglia „Proiectul de tratat cu privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă’, și a examinat considerentele delegației S.U.A. în sprijinul acestui proiect.V. V. Kuznețov a subliniat netemeinicia afirmațiilor lui A. Dean că tratatul care va interzice experiențele cu arma nucleară în atmosferă, în Cosmos și sub apă, dar care nu va împiedica continuarea experiențelor nucleare subterane, „va constitui totuși o anumită frînă a cursei înarmărilor’.Guvernul sovietic, a spus V. V. Kuznețov, se situează ferm pe poziția că trebuie să se ajungă neîn- tîrziat la un acord cu privire la încetarea tuturor experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, în Cosmos, sub apă și sub pămînt, fără nici o excepție.

(Agerpres). — TASS. 29 august a Comite- state pentru dezar- delegației U.R.S.S.,
Se fac încercări de a ne convinge că scoaterea din impas a tratativelor cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară este posibilă numai acceptînd una dintre cele două propuneri ale puterilor occidentale din 27 august a.c. Nu domnilor, baza cea mai realistă de rezolvare a problemei încetării experiențelor nucleare continuă să ră- mînă, în actualele condiții, propunerile celor opt state. Aceste propuneri oferă o ieșire din impas, iar Uniunea Sovietică le sprijină ca și pînă acum.Uniunea Sovietică sprijină, de asemenea, șl alte propuneri ale reprezentanților țărilor neutre care urmăresc să contribuie la reglementarea problemelor litigioase. In a- ceastă ordine de idei merită atenție propunerea ca puterile nucleare să-și asume obligația ca de la o anumită dată — să zicem de la începutul anului 1963 — să nu mal efectueze nici un fel de experiențe nucleare.Șeful delegației Nigeriei, M. T. 

Mbu, care a luat V. V. Kuznețov, a îndemnat insistent la încetarea tuturor experiențelor nucleare și a subliniat că memorandumul celor opt este o bază bună în acest scop. El s-a pronunțat pentru declararea unui moratoriu asupra experiențelor subterane în cazul cînd se va încheia un acord cu privire la încetarea experiențelor în atmosferă, sub apă și în Cosmos.
A. Dean și J. Godber, au declarat însă că ei nu pot consimți ca un acord parțial, care prevede încetarea experiențelor în atmosferă, sub apă și în Cosmos, să fie însoțit de un moratoriu asupra experiențelor subterane. Aceste declarații au confirmat încă o dată că S.U.A. și Anglia nu intenționează să înceteze experiențele nucleare, ci dimpotrivă, încearcă să mențină posibilitatea de a continua cursa înarmărilor nucleare.Reprezentantul R. P. Romîne, M. Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, după ce a subliniat că ceea ce este necesar și cer popoarele este încetarea tuturor experiențelor nucleare, s-a ocupat de unele aspecte ale măsurilor de dezarmare disputate de comitet.

•o» o---------

LENINGRAD 29 (Agerpres). — TASS : în dimineața zilei de 29 august, al VII-lea Congres al Uniunii Internaționale a Studenților (U.I.S.) și-a încheiat lucrările, care au durat zece zile.In chemarea adresată studenților din lumea întreagă, congresul le-a cerut să-și intensifice lupta pentru pace, pentru dezarmare generală și totală, pentru coexistență pașnică a statelor cu sisteme sociale diferite. „Noi trebuie să extindem lupta noastră pentru lichidarea sistemului colonial”, se chemare.Delegații la congres au ales în unanimitate ca președinte al U.I.S. pe Jiri Pelikan (Cehoslovacia). Din secretariatul Comitetului Executiv fac parte reprezentanții Bulgariei, Poloniei, Romîniei, Republicii Por- to-Rico, Uniunii Generale a Studenților din Africa de vest, Japoniei, Afganistanului. Reprezentantul țării noastre este tov. Vasile Vlad, membru al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din R.P. Romînă.

definitivă a subliniază în

HAVANA 29 (Agerpres). — întreaga 
Americă Latină continuă să-și exprime 
indignarea în legătură cu ultimele acte 
agresive comise de contrarevoluțio
nari cubani aciuiji pe teritoriul S.U.A., 
împotriva teritoriului Republicii Cuba.

într-o declarafie dată publicității, 
Benito Cerqueira, președintele Confe
derației nationale a muncitorilor in
dustriali din Brazilia, arată că „po
poarele latlno-amcricane sînt alături 
de revolufia cubană pe care o vor a- 
păra împotriva oricărei agresiuni Im
perialiste".

înfr-o declarajle comună dafă pu
blicității la 27 august, Uniunea demo
crată a femeilor din Mexic, împreună 
cu alte trei organizații de masă, pro
testează împotriva actelor provoca
toare ale S.U.A. împotriva Cubei, che- 
mînd opinia publică să condamne re
centa bombardare a portului Havana.

în aceeași zi, sute de sfudenjl me
xicani au hotărît, în cadrul unui mi
ting, să trimită președintelui Kennedy 
un protest împotriva acțiunilor agre
sive săvîrșite contra Cubei.

în Uruguay, aripa de stînga a Fron
tului de Eliberare Nafională a dat pu
blicității o declarație în care cere

S.U.A. să pună capăt imediat acțiuni
lor agresive împotriva Cubei.

Același lucru se cere înfr-o rezo
luție adoptată de Congresul organi
zației de tineret a Partidului Mișcarea 
Revoluționară Liberală din Columbia.

Declarația F. S. M.PRAGA (Agerpres). — Secretariatul Federației Sindicale Mondiale a dat publicității o declarație în care se spune :Condamnînd cu toată energia a- gresiunea imperialistă, F.S.M. exprimă centrului revoluționar sindical al oamenilor muncii din Cuba, tuturor oamenilor muncii șl poporului acestei țări solidaritatea șl sprijinul său total. F.S.M. cheamă sindicatele și pe oamenii muncii din toate țările să acționeze în mod ho- tărît împotriva agresiunii Imperialiștilor nord-americanl șl să-șl manifeste cu ajutorul tuturor mijloacelor pe care le au la dispoziție întreaga solidaritate cu oamenii muncii șl poporul cuban.
cuvîntul după

NEW YORK. — Demonstrație de protest pe Fifth Avenue împotriva Intervenției armate a S.U.A, în 
Vietnamul de sud șl a acțiunilor agresive față de Cuba.
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Răspunsul R.P. Chineze la mesajul adresat 
de șeful statului cambodgian

WASHINGTON. Ambasada Uniunii Sovietice din S.U.A. a informat Departamentul de Stat al S.U.A. la 28 august ' despre pătrunderea ilegală în ultimele zile a unor persoane necunoscute în birourile de lucru ale cîtorva corespondenți sovietici la New York. Ambasada U.R.S.S. a subliniat că aceste acțiuni o situație anormală pentru rarea activității ziariștilor în Statele Unite.

le legate de dezvoltarea Irianului de vest. Totodată, Subandrio va continua să exercite funcțiile de ministru al afacerilor externe.

— Agenția premierul
creează deefășu- sovietlci

PEKIN 29 (Agerpres). China Nouă anunță că Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a adresat șefului statului cambodgian, Norodom Sianuk, răspunsul la mesajul acestuia din 20 august In răspuns se exprimă sprijinul deplin față de propunerea lui Sianuk cu privire la convocarea unei conferințe internaționale ai căror participant trebuie să recunoască și să garanteze oficial

neutralitatea și integritatea teritorială a Cambodgien Guvernul chinez, se spune în mesajul lui Ciu En-lai, consideră că S.U.A., Tailan- da și Vietnamul de sud, care amenință șj încalcă neutralitatea și integritatea teritorială a regatului Cambodgien trebuie să ia parte la proiectata conferință pentru a se putea ajunge în cadrul ei la rezultatul dorit.

secretarVARȘOVIA. U Thant, general provizoriu al O.N.Ù., va sosi la 30 august, într-o vizită oficială de două zile, în R. P. Polonă.
DJAKARTA. La 28 august, ședințele Sukarno a ministrul bandrio, a fost numit locțiitor al primului ministru pentru problemele Irianului de vest. El se va ocupa de toate probleme-

anunțatafacerilor externe, pre- că Su-al Indoneziei,Printre minerii din Vărpalota
Așezat în apropierea orașului 

Veszprém și a lacului Balafon, Vâr- 
palofa este un vechi centru mi
nier. „Vechi“ într-un anume sens : 
că are un număr respectabil de 
ani în biografia sa. Ca pretutin
deni în țară, și aici semnele vieții 
noi care a luat naștere odată cu 
instaurarea puterii populare, îți ră
sar la tot pasul. Minerii din Var- 
palofa răspund cum se cuvine grijii 
partidului și guvernului pentru con
dițiile lor de muncă și de trai : va- 
gonefele ridică la suprafață tot mal 
multe tone de cărbune.

M-am abătut nu de mult pe 
Vărpalota. Trusfu1 carbonifer 
aici asigură cu lignit inferior 
primul rînd termocentrala de 
înota. E o priveiișle plăcută ! 
vezi pe harnicii mineri coborînd 
în subteran. Se adună la intrarea 
în mină, își dau binețe, se bat 
prietenește pe spate, își aruncă 
unul altuia glume. își cercetează 
atent echipamentul,» se înșiruie spre 
ascensoare.

Multe și interesante fapte 
am putut nota în carnetul de 
reporter. De la tov. Martinko Mâ- 
fyăs, directorul trustului carbonifer, 
am aflat că întregul colectiv duce 
lupta pentru reducerea consumului 
de lemn de mină. Aici, condițiile 
șînt diferite în comparație cu alte 
mine — solu1 este nisipos, slab și 
se sfarmă ușor De aceea, și arma
rea necesită foarte mult lemn. Un 
alt obiectiv important este și re
ducerea volumului de muncă fizică 
grea prin folosirea mașinilor de 
înaltă productivitate. Directorul 
trustului, priceput inovator, a schim
bat capul unei combine de fabri
cație poloneză, 
difiile locale.

Tntr-o aalerie — ....._ .. _
tîlnif cu Nagy Péter. Portretul său 
II zărisem cu puțin înainte expus 
la panoul de onoare din fața se
diului trustului. înalt și spătos, îmi 
spune repede și glumeț : — Să 
știi, tovarășe, că miner gras nu 
există, dar în curînd al să vezi. 
Uite, eu am dat tonul. Mașinile 
astea, pe care le îngrijim cu dra-

gosfe, ne scutesc 
grea. M-am uitat 
zut cu cît simț de răspundere su
pravegheau muncitorii cum lucrează 
agregatele hidraulice.

La Vărpalota se experimentează 
un nou procedeu de armare me
talică cu scut. De cînd se experi
mentează noul procedeu, timpul de 
înaintare a crescut de la 1,20—1,30 
metri pe zi, la 2—2,5 metri. La a- 
cest centru carbonifer se experi
mentează șl o nouă combină, con-

de munca fizică moașe leș din strădania Iul, 
în jur și am vă-

> la 
de 
în 
la 

săi

adaptînd-o la cori

de mină m-am în-

De !a corespondentul 
nostru din Budapesta

cepută de un colectiv de mineri în 
frunte cu tov, Martinko. Combina 
va purta numele orașului î Vărpa- 
Iota.

Tot alît de plăcut este să-l re
vezi pe mineri și după ce au ter
minat lucrul. „Vino și pe la casa 
noastră’ — mi-au spus ei. Șl am 
fost și pe acolo, la casa de cul
tură a minerilor, denumită simbolic 
„Noroc bun I“ — așa cum se sa
lută minerii. Casa de cultură a 
fost dată în folosință de Ziua mi
nerului, în 1953. Are o sală fru
moasă de spectacole, o bibliotecă 
(a depășit numărul de 10.000 de 
cărfi), numeroase încăperi în care 
funcționează 20 de cercuri literar- 
arfistice și un muzeu. Pe lîngă toa
te astea, lot aici funcționează șl 
clubul minerilor pensionari. Picto
rul local Nagy Gyula a oferit clu
bului cîteva portrete de mineri bă- 
trîni.

Spuneam mal sus : semnele vieții 
noi îți apar la Vărpalota la fot 
pasul, lafă-l chiar pe Navrafil An
tal. Cu acest 
cunoștinfă în 
sfrînaem din 
bun 1". Pînă 
cioplea cu briceagul în lemn fel 
de fel de chipuri. Minerii mal vîrsl- 
nlcl care au văzuf ce lucruri fru-

tînăr miner făcusem 
mină. Șl acum ne 
nou mîinile : „Noroc 

nu demult, Navrafil

povățuit să meargă la cercul 
sculptură al casei de cultură, 
a ajuns Navrafil unul dintre cei 
activi membri ai cercului. Tn 
sculptorilor am văzut 
înfăfișînd un moment 
armării ; un altul este 
scoate un nou strat 
Membrii cercului au 
rile concursuri organizate pe țară.

Navrafil mă poartă ca o gazdă 
primitoare și cu fot entuziasmul ti
nereții lui, prin toate încăperile. Am 
nimerit printre dansatori. Domnea o 
mare animație. Pe lîngă casa de 
cultură funcționează șl o orchestră 
de suflători. Cel 47 de mineri care 
formează orchestra au dat zeci de 
concerte în multe orașe din țară. 
O vie activitate se desfășoară șl la 
cercurile de muzică, foto etc.

Demn de menționat este și mu
zeul casei de cultură. Mlnerjl l-au 
înzestrat cu multe obiecte. Multa 
dintre ele provin din mine. In oraș 
circulă chiar o zicală : „toți văr- 
palotenii sînt colecționari de obiec
te vechi".,. Și adevărul nu-i depar
te. în muzeu sînt expuse obiecte 
vechi de sute de ani și chiar de 
milenii. Și cu cîtă mîndrie ți se 
arată dintele de mastodont găsit de 
Monfi LăszI6 în straturile adîncl 
ale galeriilor. S-a apreciat că din
tele are o vechime de milioane de 
ani. Mai sînt expuse și obiecte din 
bronz de pe timpul romanilor, a- 
varilor și longobarzilor. Cu mult 
interes sînt cercetate și exponatele 
care vădesc că în aceste locuri 
meșteșugul mineritului are o mare 
vechime. Muzeul casei de cultură, 
organizat cu ajutorul minerilor, se 
îmbogățește 
bucură 
riști.

Cînd 
Balafon 
pentru un scurt popas șl la 
Iota. Vel avea ce să vezi, 
menii fe vor primi prietenește cu 
un „Noroc bun I“, în mijlocul lor.

l-au 
de

Așa 
mai 
sala

un basorelief 
din timpul 

Intitulat : „Se 
de cărbune’, 
cîștigat dife-

necontenit, 
de o mare atluenfă

El se 
de fu-

fe afli la Veszprém 
merită să te abaft

sau la 
măcar 

Vârpa- 
lar oa-

A. POP

PARIS. Ziarele franceze din 29 august anunță că. bandele O.A.S. au încercat să provoace feroviară pe linia Totodată, se anunță că poliția a descoperit în capitala țării un mare depozit de armament și muniții care aparținea O.A.S.-ului. Presa democratică din Franța cere să se ia măsuri energice pentru a se pune capăt acțiunilor teroriste ale bande-- lor O.A.S.

o catastrofă Paris-Dieppe.

BERLIN. La 29 august a început în clădirea Tribunalului suprem al R.D. Germane procesul unui grup de 5 teroriști și spioni vest-berlinezi. In holul Tribunalului a fost deschisă o expoziție unde este prezentat echipamentul de spionaj, folosit de acuzați.
NEW YORK. La 28 august Statele Unite au lansat pe o orbită polară un nou „satelit spion“, anunță corespondentul agenției U.P.l. de la baza aeriană militară Vandenberg (statul California).
BONN. Cancelarul Adenauer a adresat scrisori șefilor de guverne ai celor patru mari puteri. întreaga presă vest-germană expune pe larg conținutul acestor scrisori. După cum reiese din relatările presei, cancelarul vest-german face încercarea tardivă de a absolvi guvernul R.F.G. și autoritățile vest-berlineze de răspunderea pentru ațîțarea psihozei militare și pentru încordarea
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Intensificarea mișcă
rii greviste în Spania 
este comentată din ce in 
ce mai mult în j resa 
occidentală. într-un ar
ticol apărut luni ziarul 
francez „LE MONDE" 
scrie :

„Greva continuă să 
se întindă în mi
nele asturiene. La o 
săptămînă după dez
lănțuirea mișcării gre
viste, numărul muncito
rilor afectați de închi
derea a 19 puțuri se ri
dică la 11 989, dintr-un 
total de 43 579, potrivit 
datelor autorităților lo
cale. Observatorii con
sideră totuși că numă
rul greviștilor este mai 
mare de 14 000, iar cel 
al puțurilor închise — 
mai mare de 21, calcu
le făcute după informa
țiile publicate de însăși 
presa din Madrid.

Muncitorii de la pu
țul Barredo-Laviano — 
continuă „Le Monde" — 
au coborît vineri dimi
neața în fundul minei. 
Ei au rămas acolo fără 
să lucreze șt fără 
vorbească. La ora 
puțul a fost închis 
autorități. Și astfel 
de zi greva se întinde,

să 
18 
de 
zi

extremă a atmosferei în legătură cu recentele provocări săvîrșite împotriva R. D. Germane în Berlinul occidental. Adenauer nu face în scrisorile sale nici un fel de propuneri îndreptate spre reglementarea pașnică a problemei germane și a problemei Berlinului occidental.

Luna august este tn Italia luna 
unei vacanțe aproape complete. Pe 
rtnd magazinele își trag obloanele 
pentru cîteva săptămîni. Parlamen
tul este, de asemenea, în vacanță. 
De obicei, in această perioadă, zia
rele reușesc cu greu să-și umple 
coloanele, trimițînd reporteri în 
locurile de vilegiatură, la. mun
te sau la mare, în căutarea unor 
fapte ieșite din comun.

Anul acesta, însă, tradiționala li
niște de vară nu a fost respectată. 
Din pricina grevei tipografilor, care 
revendică o mai bună salarizare și care nu s-a încheiat încă, ziarele au 
făcut un mare efort pentru a ține 
pasul cu evenimentele. Pentru 
ceput să amintim 
că în 
minică, 12 august, 
zeci de mii de ita
lieni nu s-au în
depărtat de lingă 
aparatele de radio, 
pentru a afla informații in legătură cu lansarea în 
spațiu a celor doi gemeni cosmici 
sovietici. Ca o consecință a grevei 
tipografilor, tn ziua respectivă nu 
apăruse nici un cotidian. Cînd zia
rele și-au făcut, în sfîrșit, apariția tn 
chioșcuri, acestea au fost luate cu 
asalt de publicul care dorea să afle 
cît mai mult tn legătură cu noul 
succes al Uniunii Sovietice.

In zilele vacanței din august o 
mare parte a locuitorilor din orașe 
a pornit spre plăjile marine sau în 
munți, pentru a scăpa de căldura 
care anul acesta este tntr-adevăr 
excesivă. Majoritatea locuitorilor Ro
mei se îndreaptă cu diverse mijloace 
de transport spre malurile mării, a- 
flate cam la 30 km de oraș. Lucrul 
nu este totuși la îndemîna oricui, 
deoarece toate plăjile și mijloacele 
de transport publice sînt monopoli
zate de întreprinderi particulare ale 
căror tarife sînt destul de piperate. 
In timp ce locuite.-ii Romei încearcă 
să-și găsească un loc pe plajă, ca
pitala este aproape abandonată miilor de turiști străini, care, fără să 
țină seama de căldură, se dedică vi
zitării muzeelor și antichităților ora
șului. Dar nu întotdeauna scopul li
nei călătorii în Italia aste turismul. 
Pentru unii turismul este numai un 
pretext. De pildă, pentru foștii cri
minali de război naziști care au ac
ționat în Italia în timpul ultimului 
război mondial și care vin, chipurile, 
„să revadă locurile unde au suferit 
înfrîngerea". Chestura de poliție din 
Bologna a arestat zilele trecute pe 
cetățeanul vest-german Erhard Krö
ger, în vîrstă de 58 de ani, fost ma
ior în Wehrmacht. „Turistul” Kröger 
trebuie să răspundă pentru ordinul 
dat în vederea unor execuții în 
masă pe teritoriul sovietic în 1941, 
înainte de a fi transferat în Italia. 
Un alt turist, cu un grad mai mare 
și mal,., actual în ierarhia fasciști
lor a fost reperat de poliția italiană 
la frontiera austriacă. Este vorba de 
fostul ministru francez Soustelle, 
unul din șefii mișcării teroriste 
O.A.S. Sosit la 15 august pe aeropor
tul Fiumicino, el a fost oprit la Mi
lano, în timp ce se îndrepta spre o 
localitate din jurul lacului Garda,

ziua de du-

în-

Scrisoare din Roma

unde trebuia să aibă loc o intîlnire 
între șefii O.A.S. la care se pare că 
trebuia să participe și Bidault. Să 
nu credeți însă că riscul unor astfel 
de „turiști" este prea mare; cel' mai 
mare risc al lor este acela de a fi 
conduși la frontieră, cînd sînt gă
siți în posesia unor pașapoarte 
false, cum este cazul lui Soustelle, 
sau cum este cazul lui Kröger, de 
a fi predați... justiției de la Bonn, 
a cărei clemență față de, foștii cri
minali de război naziști a ajuns pro
verbială.

August fierbinte deci, chiar și pen
tru turiști. In plină vacanță de vară 
o altă știre a creat agitație în opi- t nia publică din Italia.

în timp ce la 
Geneva continuă 
tratativele asupra 
dezarmării cu par
ticiparea Italiei și 
altor țări din 
N.A.T.O., in Sardi
nia au început mari

manevre militare în cadrul acestei 
coaliții. Coastele insulei au fost ale
se pentru exerciții războinice de că
tre flota Statelor Unite, dotată, după 
cum se ștfe, cu arme atomice. Popu
lația Sardiniei da mult alarmată de 
prezența trupelor vest-germane so
site acolo tot în numele N.A.T.O. a 
dat o ripoștă imediată acestor ma
nevre. Miile de tineri care luau 
parte în ziua aceea la Festivalul ti
neretului ce se desfășura în insulă 
au organizat o demonstrație de pro
test. Pancartele purtate de de
monstranți subliniau, pe de o parte, 
victoria sovietică în întrecerea paș
nică pentru cucerirea Cosmosului, 
iar pe de altă parte, amenințarea pe 
care o reprezintă pentru locuitorii 
insulei Sardinia prezența trupelor 
vest-germane și a flotei americane.

August fierbinte și pentru popu
lația care trăiește în regiunile îna
poiate și mizere de la sud de Na
poli, lovite la 22 august de un pu
ternic cutremur. Pe lîngă numărul 
victimelor directe ale acestui cata
clism (16 morți și cîteva sute de 
răniți) deosebit de mare este numă
rul celor rămași fără adăpost. Se 
vorbește de 70 000 de oameni și- de 
localități întregi ce vor trebui re
construite. Aici și-a spus fără îndo
ială cuvîntul nu numai tăria cutre
murului, dar, după cum se sublinia
ză într-un comunicat al secretaria
tului Partidului Comunist Italian, și 
starea precară a clădirilor în întrea
ga regiune meridională. în comuni
cat se arată că este nevoie mai mult 
decît de unele ajutoare imediate. (în 
genera.1 chiar și aceste măsuri s-au 
luat cu întârziere și pe scară insufi
cientă). Este nevoie de renașterea și 
progresul general al sudului, astfel 
ca regiunile respective să fie dotate 
cu construcții moderne, cu o nouă 
structură economică, este nevoie de 
măsuri sociale hotă.rîte.

August fierbinte, dar pentru a-i 
reduce temperatura înaltă este ne
voie, cel puțin în unele din cazu
rile amintite, nu numai de schim
barea vremii, ci și de schimbări în 
viața politică a țării.

GIORGIO PASTORE

ELABORAREA ENCICLOPEDIEI
AFRICANE

La Accra (Ghana) și-a stabilit de 
curînd sediul secretariatul pentru 
elaborarea Enciclopediei Africane, a 
cărui activitate este condusă de bi
necunoscutul istoric negru Dr. 
W.E.B. Dubois (S.U.A.) și sprijinită 
de Academia de Științe din Ghana.

Secretariatul va publica în curînd 
prima ediție a buletinului său infor
mativ care va conține mesaje de a- 
probare a proiectului elaborării a- 
cestei enciclopedii și angajamente de 
colaborare la pregătirea ei, primite 
din partea multor erudițl din Africa, 
Europa și America, specialiști în 
toria civilizației africane.

Salonic. Nu se cunosc încă pagubele . pricinuite și numărul victimelor. Legătura telefonică dintre Atena și provincie a fost întreruptă.
SOLII ARTEI SOVIETICE DIN NOU

măr de oameni sînt dispăruți. 10 000 de persoane au rămas fără adăpost.
PESTE OCEAN

PUTERNIC CUTREMUR
TN GRECIA

is-

După cum anunță agenția Reuter, la 28 august, ora 13,01, ora locală, la Atena s-a resimțit un cutremur puternic. El a fost resimțit, de asemenea, în insula Creta și la

Zilele acestea un grup de 120 de 
artiști ai corpului de balet de la 
Teatrul Mare din Moscova va pleca 
în America. Artiștii sovietici vor în
treprinde un lung turneu în cadrul 
căruia vor prezenta spectacole la 
New York, Philadelphia, San Fran
cisco, Chicago și multe alte orașe 
din S.U.A. și Canada.

Solii artei sovietice au pregătit 
un program foarte bogat. In afară 
de piesele ,,Lacul Lebedelor" și „Gi
selle", prezentate publicului ameri
can cu ocazia turneului anterior, din 
1959, repertoriul actual cuprinde o 
serie de noi piese valoroase ca 
„Spartak" de A. Haciaturlan, bale
tul intr-un act „Lecția de dans" și 
altele.

U

MARI INUNDAȚII IN PAKISTAN

„GRIJĂ" PENTRU STUDENȚI.»

Autoritățile din Steglitz — un raion 
al Berlinului occidental — au hotărît 
să contribuie la „îmbunătățirea con
dițiilor de trai” ale studenților : 11 
s-a permis să ceară de pomană pe 
străzi fără a fl expuși primejdiei de 
a fl amendați de poliție.

în fotografie se vede cum studenții 
au tradus în viață această inițiativă 
a „părinților” qrașulul. „Pentru stu
diu” — scrie pe trotuar, iar alături 
de studentul cerșetor — o cutie pen
tru strîngerea pomenilor.

$1 COREEA DE SUD

în special tn valea Not
ion.

Grevele din Spania 
constituie, de asemenea, 
subiectul unui alt arti
col apărut în publicația 
„LA TRIBUNE DES 
NATIONS" :

Brusc, Asturia începe 
din nou să se miște. De
sigur, toată lumea se 
aștepta la noi greve la 
toamnă finind seamă în 
special de creșterea 
vertiginoasă a costului 
vieții; dar nimeni nu 
se aștepta la această 
nouă izbucnire a gre
velor minerilor astu- 
rieni în plină acalmie a 
lunii august.

Cercurile oficiale sîni 
din nou neliniștite ; 
servindu-se de cotidia
nul falangist „Arriba", 
ele au inițiat chiar o 
manevră, urmărind să 
provoace sciziune între 
minerii care lucrează în 
adîncime si muncitorii 
care lucrează la supra
față în legătură cu re
partizarea noilor prime 
de salarii. Dar acest gen 
de manevre este 
eșecului, întrucît 
giștii nu exercită 
influență asupra 
rilor".

mai
in

că

sortit 
falan- 
nici o 
mine-

Mai departe, artico
lul subliniază că „în 
ciuda celor cîteva sute 
de arestări operate în 
ultimele luni, muncito
rii au din ce în ce 
multă încredere 
forța lor. \

Este neîndoielnic
problemele economice 
vor domina viața poli
tică in viitoarele luni. 
Guvernul, care a primit 
deja raportul Băncii In
ternaționale, lucrează la 
elaborarea unui plan de 
dezvoltare pe care in
tenționează să înceapă 
să-l aplice în termen 
de...
Este un termen . cam 
lung, dacă se ține sea
ma de creșterea prețu
rilor la alimente, de 
necesitatea creșterii 
productivității, expri
mată prin stipulări în 
ultimele contracte co
lective, care i-au nemul
țumit pe muncitori, ca 
și de neliniștea mun
citorilor ale căror sala
rii reale nu au crescut 
în 1961; de fapt ele au 
scăzut... Nu este exage
rat să se spună că Spa
nia ajunge la „o răs
cruce de drumuri”.

10 sau 11 luni.

Inundațiile din partea de răsărit a Pakistanului au produs mari pagube populației. Au avut de suferit peste 5 milioane de locuitori. In a- ceastă regiune a fost paralizat transportul pe căile ferate. Nivelul apel rîurilor continuă să crească îngrijorător. In Coreea de Sud au pierit 236 de persoane, iar un mare nu-
-----------Oeo

Evenimentele din AlgeriaTUNIS 29 (Agerpres). — TASS : La conferința de presă care a avut loc la 28 august în orașul Setif (Algeria de vest), organizată de comandamentul Armatei de Eliberare Națională a Algeriei, maiorul Sliman a dat citire unui apel adoptat la consfătuirea conducerii statului major al armatei și unor districte militare din Algeria.In apel se face un „apel la conștiința patriotică și revoluționară a ofițerilor, ostașilor și activiștilor din districtul militar nr. 4 (Alger), ce- rîndu-le să formeze comitete de vigilență pentru a salva țara de aventurile spre care tind unele elemente lipsite de răspundere”.Autorii declarației cheamă Biroul Politic al F.L.N. „să ia măsurile necesare pentru instaurarea definitivă a păcii și securității pe întreg teritoriul țării și în special în capitală”.„Sfidarea autorităților legale de către ofițeri din comandamentul districtului militar nr. 4, se subliniază în continuare în apel, nu
--------------------------------------------------------- - ------------------ ------------------------------------------------- -------------- ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------—---------—--------------_---------------------_-------- ™__-------_---------------_------- ------------- ■■ _________________________________ ________________________________________________ _______________________
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poate fi tolerată”. Participant la consfătuire „își reafirmă hotărîrea de a sprijini sub orice formă puterea legală” și cheamă poporul al- gerian să dea dovadă de o voință neclintită și „să înlăture definitiv toate piedicile care stau în calea păcii, prosperității și progresului social și să lupte pentru întărirea orînduirii de stat, consolidarea bazelor partidului și pentru stricta delimitare a puterii în diferitele sectoare de activitate națională“.La 28 august, în orașul Alger a avut loc o conferință de presă organizată de vicepreședintele guvernului provizoriu al Republicii Algeria, Krim Bellkassem, la care el a propus „să se reia tratativele pentru a găsi o rezolvare rapidă a problemei conducerii în loc de a se lansa în aventuri dăunătoare“.După cum rezultă din știrile parvenite din Alger, la 27 august comandamentul districtului militar nr. 4 a arestat peste 50 de partizani ai Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională.


